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หัวขอวิทยานพินธ การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  การเปดรับ การรับรู
และการจําไดของผูใชบริการ 

ช่ือนักศึกษา ดวงเพ็ญ   สําเนียง 
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ. ดร. กุลทิพย   ศาสตระรุจิ 
สาขาวิชา นิเทศศาสตร  (ธุรกิจ) 
ปการศึกษา 2547 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพการเปดรับ  การรับรู  และการจําไดของผูใชบริการ เพื่อใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทาง          
ในการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพใหมีประสิทธิผลในการส่ือสาร
มากท่ีสุด  การศึกษาคร้ังนี้แบงรูปแบบการวิจัยเปน  2  สวน  ไดแก  

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีปรากฏในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2545 – มกราคม 2546  ในประเด็นหลัก คือ การนําเสนอภาพโฆษณา โดยใชแบบ             
ลงรหัส (Coding Sheets) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติ         
เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ไดแก  คารอยละ  และคาเฉล่ีย  

 สวนที่ 2 การวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว  (One-Shot 
Descriptive Study) ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) กลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาคือผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพจํานวน 400 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติไคสแควร t-test  และ One-way  ANOVA 
ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. รูปแบบการนําเสนอภาพโฆษณาที่นิยมใชมากท่ีสุด  คือ  การใชภาพประกอบพาดหัว

นิยมใชมากท่ีสุดในขณะท่ีภาพเพอฝน/ จินตนาการ และภาพสัญลักษณตราสินคานิยมใชนอยท่ีสุด  
        2. การวิเคราะหดานการเปดรับ  การรับรู  และการจดจําของผูใชบริการ  สรุปไดดังนี้         

จากการกําหนดโควตากลุมตัวอยางเปนชายเทากับหญิง  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง               
21 – 30 ป   ศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพคาขายและเจาของกิจการมากท่ีสุด                 
กลุมตัวอยางจะมีการเปดรับส่ือโฆษณาปายกลองไฟมากท่ีสุด  ในดานการรับรูส่ือโฆษณาพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  ในสวนของการ
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จดจําส่ือโฆษณาพบวากลุมตัวอยางจะจดจําช่ือสินคาและบริการไดท้ังหมด 14 ชนิด โดยส่ือโฆษณา 
5 ลําดับแรกท่ีจดจําได คือ ส่ือโฆษณาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  บัตรเครดิตธนาคารเอเชีย 
รานคิงพาวเวอร  ออเรนท  ดีแทค  ตามลําดับ  ในสวนของการจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณา
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะจดจําประเภทส่ือโฆษณาไดมากท่ีสุด  รองลงมาคือสถานท่ีตั้ง  สีสัน 
และรูปภาพตามลําดับ  ในขณะท่ีขอความโฆษณาเปนองคประกอบท่ีจดจําไดนอยท่ีสุด  

3. จากการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบวา 
      3.1 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับการเปดรับ  การรับรู  และการจดจําส่ือ

โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการโดย   (1) เพศ  อายุ  และอาชีพเทานั้นท่ีมี
ความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณา  (2) อายุและอาชีพเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับรับรู               
ส่ือโฆษณา  และ  (3)  อายุ เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับการจดจําส่ือโฆษณา   

  3.2 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธกับการเปดรับ
และการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  สวนการจดจํามีความสัมพันธกับส่ือโฆษณา 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the patterns used in presenting advertising 
media at the Bangkok International Airport and the reception, perception, and recognition of the 
Airport service users in order to get information being useful as the guidelines for improving the 
patterns that will be used in presenting advertising media at the Bangkok International Airport to 
achieve the highest degree of their effectiveness.  This study was divided into 2 parts as the 
following.      

Part 1 : The analysis of patterns used in presenting advertising media at the Bangkok 
International Airport to which they had been exposed during a period from November 2002 to 
January 2003 in primary issue is the patterns used in presenting advertising pictures Coding 
sheets were used as the instrument for the collection of data.  The statistical procedures used in 
analyzing data were of descriptive statistics, i.e., percentage and mean.           

Part 2 : The application of a survey research through one-shot descriptive study by 
means of using multistage sampling. The Bangkok International Airport service users were drawn 
as the samples used in this study to the amount of 400.  The collection of data was done by means 
of using questionnaire. The statistical procedures used in analyzing data were Chi-square, t-test, 
and One-way ANOVA. The data were analyzed by means of a computerizing program called the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).                     
 The findings could be concluded as the following.    
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 1. The patterns used in presenting advertising pictures being favorably employed with 
the highest frequency were leads along with pictures, whereas those being favorably employed 
with the lowest frequency were fanciful pictures, imaginative pictures, and logotypes.   

2. The analysis on the aspects of the reception, perception, and recognition of the 
Airport service users could be concluded as the following.  As giving quota to the samples used, 
men and women sampled were equal in number. Most of them aged 21 – 30 years, and had got a 
bachelor degree.  In addition, their habitual occupations were trading and being the enterprise 
owner.  The samples had had the reception of lighting boxes to the highest degree.  According to 
the perception of advertising media, most of the samples had had positive perception those were 
exposed to view at the Bangkok International Airport.  Regarding the recognition of advertising 
media, most of the samples were able to recognized 14 names of goods and services; their first 
five were the advertising media of the Tourism Authority of Thailand, the credit card of the Bank 
of Asia, and also the advertising media of the King Power shop, the Orange shop, and the DTAC 
shop respectively. In addition, the findings on the recognition of the components of the 
advertising media indicated that the samples could recognize the sorts of advertising media from 
the first place to the second and the final as the place of exposure, the color, and the form of the 
picture respectively, whereas they could recognize advertising words as the least recognizable 
component.               

3. The findings resulted from testing hypotheses at the .05 level of statistical 
significance were as the following.  

3.1 The characteristics of population being related to the reception, perception, and 
recognition of the Airport service users to the advertising media at the Bangkok International 
Airport were that (1) only sex, age, and occupation had been related to the reception of 
advertising media,  (2) only age and occupation had been related to the perception of advertising 
media, and (3) only age had been related to the recognition of advertising media.  

3.2 The characteristic of using services at the Bangkok International Airport was 
related to the reception and perception of advertising media at the Bangkok International Airport, 
whereas recognition was related to advertising media. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ท่ีมีการแขงขันทางการคากันอยางเสรีผนวกกับ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  ท้ังทางดานการผลิต  การคนควา  วิจัย  เพื่อผลิตสินคาตาง ๆ          
เขาสูตลาดท่ีเปดโอกาสทางดานการแขงขันอยางเสรี  ทําใหผูผลิตตองตอบคําถามทางธุรกิจงาย ๆ วา               
“ผลิตอะไร และทําอยางไรจึงขายสินคาได” เพราะนอกเหนือไปจาก   ความสําคัญทางดาน             
การพัฒนาตัวสินคา (Product) โดยท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงทําใหตัวสินคา
ประเภทเดียวกันมีความแตกตางกันไมมากนัก และกลไกของตลาดเสรีก็ทําใหผูบริโภคกลายเปน  
“ผูกําหนด”  ท้ังความตองการสินคาและราคาท่ีตรงกับความตองการของตนอยางแทจริง  ผูผลิตซ่ึงมี
อยูมากมายจึงตองพยายามคนหาแนวทาง การส่ือสารหรือยุทธวิธีท่ีจะทําใหผูบริโภคหันมาสนใจ
สินคาของตน  เคร่ืองมือหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในปจจุบัน  นั่นก็คือการโฆษณา 

การโฆษณา เปนการส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีตองอาศัยส่ือตาง ๆ เพ่ือเปนชองทางในการ         
สงสารโฆษณามาสูผูบริโภค ไมวาจะเปนส่ือหลักหรือท่ีเรารูจักกันวา ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) 
ซ่ึงไดแก ส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ โดยสวนใหญเปนส่ือท่ีมีราคาคอนขางสูง และสื่อ                
อีกประเภทหนึ่งท่ีเรียกวาส่ือเสริม (Non-traditional Media) หรือส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนส่ือท่ีเร่ิมเขามา
มีบทบาทสําคัญมากข้ึน เนือ่งจากเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะได อีกท้ัง
ยังเปนส่ือที่มีราคาไมสูงจนเกนิไป แตมีศักยภาพในการนําเสนอสารโฆษณามาสูสายตาผูบริโภคดวย
ประสิทธิผลดีเยี่ยม จึงทําใหนักโฆษณาสวนใหญนยิมใชส่ือเสริมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาธุรกิจการโฆษณาเปนกระบวนการส่ือสารท่ีใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
นําเสนอช้ินงานโฆษณาเพื่อการชัดจูงและโนมนาวใจใหผูรับสารเกิดการรับรูและจดจํา   จนนําไปสู
การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคในปจจุบัน 

ในปจจุบัน การโฆษณามีการเติบโตเปนอยางมาก ดังจะสังเกตไดวา ในแตละวันมนษุย
เรามีชองทางมากมายในการท่ีจะเปดรับส่ือโฆษณา จนอาจกลาวไดวา ส่ือโฆษณาไดเขามามีบทบาท
อยางมากตอชีวิตคนเราแทบทุกขณะ นับวันเราไมสามารถจะหลีกเล่ียงการรับส่ือโฆษณาไดเนื่องจาก
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ส่ือโฆษณานั้นสามารถส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายท่ัวทุกแหง (Omnipresent) และเปนส่ิงท่ีแทรกแซง 
(Obstructive) ในชีวิตประจําวันเราอยูเสมอ โดยผานชองทางของการส่ือสารหลายประเภท ไมวาจะ
เปนส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือกลางแจง หรือแมแตสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีผูคนสัญจรไปมา
เปนจํานวนมาก ก็มีการติดต้ังส่ือโฆษณาไวมากมาย จึงทําใหคนเรามีการบริโภคส่ือโฆษณาผานส่ือ
ประเภทตาง ๆ  ตลอดเวลา 
 การโฆษณาในประเทศไทยมีการเติบโตอยางสูงและตอเนื่อง  และไดถูกนํามาใชพฒันา
ดานการตลาดในวงการธุรกิจท่ัวไป เนื่องจากโฆษณาเปนเคร่ืองมือท่ีชวยแนะนําใหผูบริโภคไดรับ
ทราบรายละเอียดของขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อสรางการรับรูและการจดจําอันไปสู
พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการตอไป ดังนั้นการโฆษณาและธุรกิจจึงกลายเปนส่ิงจําเปนท่ีคูกนั 
เพราะโฆษณาเปนหนึ่งในอาวุธสําคัญ ในการชวงชิงสวนแบงทางการตลาดและเสริมสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับสินคาและบริการ 
 ดวยเหตุนี้  การโฆษณาจึงมีอิทธิพลอยางมากตอระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมท่ี
เอ้ืออํานวยใหมีการแขงขันกันสูง โดยเฉพาะการโฆษณาสินคาของไทยไดมีการพัฒนาออกไปหลาย
รูปแบบ นอกจากส่ือโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือกลางแจงตาง ๆ แลวยังเร่ิมมีการพัฒนา         
ไปตามยุคดิจิตอล เชน การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต (Internet) ท่ีสามารถแพรกระจายออกไปทั่วทุก
มุมโลกได  ส่ือกลางแจงท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว  เปนรูปแบบท่ีแปลกใหมและดึงดูดใจแกผูพบเห็น
หรือการโฆษณาบนตึกสูง  โดยอาศัยภาพโฆษณาขนาดใหญซ่ึงผูอยูดานลางจะมองเห็นไดชัดทําให
ไดทราบหรือรูจักสินคาใหม ๆ เปนขอมูลพิจารณาเลือกซ้ือสินคา  เนื่องจากส่ือแตละประเภท           
มีคุณสมบัติและลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นในการเลือกใชส่ือโฆษณาจึงตองพิจารณา
ถึงวัตถุประสงคของธุรกิจควบคูกันไปกับคุณประโยชนและลักษณะเฉพาะของส่ือ รวมทั้งวิธีการ
นําเสนอและรูปแบบของส่ือและสถานท่ีในการโฆษณานั้น ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการส่ือสารมากท่ีสุด  (สยามธุรกิจ, 23 มกราคม 2543 : 13) 
 จากสภาพการเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจและความเจริญทางดานเทคโนโลยี
สงผลทําใหธุรกิจตาง ๆ ไดใชการโฆษณาเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งในการแขงขันทางธุรกิจดวย
ยุทธวิธีการสรางสรรคส่ือโฆษณาเพ่ือการโนมนาวใจไปยังผูบริโภคเพื่อชวงชิงสวนแบงทาง
การตลาด  จึงทําใหผูประกอบการสวนใหญตางเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของโฆษณา  
ท้ังนี้ส่ือโฆษณาซ่ึงเปนชองทางสําคัญในการส่ือสารจึงมีการพัฒนารูปแบบและการนําเสนอใหมี
ความหลากหลาย  เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคที่นับวันกําลังจะมีเพิ่มมากข้ึน  และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการโฆษณา คือ การส่ือสารเพ่ือโนมนาวและจูงใจใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคา 
ดังนั้นผูสรางสรรคงานโฆษณาจึงมีการพัฒนารูปแบบของการส่ือโฆษณาใหมีความแปลกใหม
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นาสนใจออกสูสายตาประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีท่ีมีผูสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก อยางเชน
ทาอากาศยานกรุงเทพ ซ่ึงเปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีการพัฒนารูปแบบของส่ือใหมีความทันสมัยและ           
มีความสากลเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ 
 ปจจุบันทาอากาศยานกรุงเทพ ยังคงเปนทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยและ 
มีจํานวนผูโดยสารท้ังขาเขาและขาออกหรือแวะเปล่ียนเคร่ืองมากท่ีสุดโดยมีจํานวนถึง 187,133 
เท่ียวบิน  (เอกสารรายงานประจําป 2544  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย : 15)  เนื่องจากเปน         
ทาอากาศยานหลักของประเทศ  ขณะนี้ทาอากาศยานพาณิชยสากล (International Airport) ท่ีอยู
ภายใตการบริหารและดําเนินงานของบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีทั้ง 5 แหง คือ              
ทาอากาศยานกรุงเทพ ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และ          
ทาอากาศยานเชียงราย  อาจกลาวไดวาทาอากาศยานกรุงเทพนั้นถือไดเปนประตูเช่ือมระบบ
เศรษฐกิจไทย  แรงงานไทย  การทองเท่ียวและการเดินทางระหวางประเทศ  ซ่ึงไดมีการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพท้ังทางดานการบริการ  ความปลอดภัยและดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  เพื่อใชเปน
สถานท่ีรับรองผูโดยสารทุกระดับ   ทาอากาศยานกรุงเทพแหงนี้ตองรองรับผูโดยสารท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศที่มีจํานวนอัตราเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ ป  จากตารางท่ีแสดงใหเห็น
ถึงจํานวนเท่ียวบินและจํานวนผูโดยสาร  รวมท้ังอัตรารอยละเพิ่มข้ึนของจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศและภายในประเทศ  โดยทําการเก็บขอมูลและแสดงผลต้ังแตป พ.ศ. 2535  ถึง ป 2544  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนเท่ียวบินและผูโดยสารระหวางประเทศและภายในประเทศ  ณ  ทาอากาศยาน 

กรุงเทพ ระหวางป 2535 - 2544 
 

ปงบ
ประ
มาณ 

จํานวน  (ระหวางประเทศ + ภายในประเทศ) 

จํานวนเท่ียวบิน จํานวนผูโดยสาร 

จํานวน เพิ่ม/ลด 
(%) 

ออก เขา รวม เพิ่ม/ลด 
(%) 

ผาน รวมท้ังสิ้น เพิ่ม/ลด 
(%) 

2535 126,483 9.16 7,248,179 7,324,856 14,573,035 6.99 1,759,657 16,332,692 7.49 

2536 132,564 4.81 8,243,271 8,355,621 16,628,892 14.11 1,974,049 18,602,941 13.90 

2537 138,537 4.51 9,087,017 9,159,402 18,246,419 9.73 2,195,914 20,442,338 9.89 

2538 147,231 6.28 10,119,070 10,219,275 20,338,345 11.46 2,226,027 22,564,372 10.38 

2539 155,899 5.89 11,202,415 11,215,988 22,418,403 10.23 2,093,710 24,512,113 8.63 

2540 167,198 7.25 1,736,021 11,720,663 13,456,684 4.63 2,159,813 25,616,497 4.51 

2541 165,806 -0.83 11,543,105 11,523,321 23,066,426 -1.66 1,941,677 25,008,103 -2.38 

2542 166,029 0.13 12,632,162 12,625,585 25,257,747 9.50 1,590,177 26,847,924 7.36 

2543 176,895 6.54 13,656,176 13,627,899 27,284,075 8.02 1,770,184 29,054,259 8.22 

2544 187,133 5.79 14,541,983 14,557,842 29,099,825 6.65 1,886,113 30,985,938 6.65 

ท่ีมา : การทาอากาศยานแหงประเทศไทย, 2544 
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 จากตารางแสดงผลจํานวนผูโดยสารระหวางประเทศและภายในประเทศ  สรุปไดวา        
ในระหวางปงบปริมาณ 2544 มีจํานวนเท่ียวบินข้ึนและลง ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ เปนจํานวน 
187,133 เท่ียวบิน  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2543  คิดเปนรอยละ 5.79 การเพ่ิมข้ึนของเท่ียวบิน 
โดยมีจํานวนผูโดยสาร 30,985,938 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2543  คิดเปนรอยละ 6.65  ของ
การเพิ่มจํานวนผูโดยสาร 

จากขอมูลดังกลาว  แสดงใหเห็นวาทาอากาศยานเปนสถานท่ีท่ีมีผูโดยสารเปนจํานวนมาก 
ดวยเหตุดังกลาว   ทาอากาศยานกรุงเทพจึงเปนพื้นท่ีเปาหมายสําคัญอีกแหงหนึ่ง  ท่ีบรรดากลุม
ธุรกิจและบริการทั้งหลายตางตองการใชเปนพื้นท่ีในการติดต้ังส่ือโฆษณาในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตามวัตถุประสงคทางการตลาดของสินคาและบริการของตน เนื่องจากสามารถเผยแพรงาน
โฆษณาสินคาและบริการใหเขาถึงและสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก               
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 

อยางไรก็ตาม  เนื่องจากทาอากาศยานกรุงเทพเปนทาอากาศยานนานาชาติท่ีมี
ผูใชบริการเปนจํานวนมากท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  ซ่ึงมีลักษณะทางประชากรและรูปแบบการ
ใชบริการท่ีหลากหลาย  ดังนั้นการสรางสรรคส่ือโฆษณาในพื้นท่ีดังกลาว จึงนาจะมีความแตกตาง
จากการใชส่ือโฆษณาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวไป  ท่ีกลุมเปาหมายมิไดมีความหลากหลายและมีความเปน
สากลเฉกเชนในพื้นท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ  ดังนั้น  จึงเปนท่ีนาสนใจอยางยิ่งวารูปแบบการ
นําเสนอส่ือโฆษณาในบริเวณทาอากาศยานกรุงเทพมีลักษณะเปนอยางไร  รวมท้ังผูใชบริการซ่ึงถือ
วาเปนผูรับสารโดยตรง  จะมีการเปดรับ  การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในบริเวณทาอากาศยาน
กรุงเทพไดมากนอยเพียงใดและอยางไรบาง 

การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพวามีรูปแบบการ
นําเสนออยางไร  พรอมท้ังศึกษาการเปดรับ การรับรูและการจดจําของผูใชบริการที่มีตอส่ือโฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพ  ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
ใชส่ือโฆษณาในสถานท่ีดังกลาวใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
2.  ปญหานําวิจัย 
 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวางแนวคิดในการวิจัยโดยการนําเสนอปญหานําวิจัยดังนี้ 
 1. การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพเปนอยางไร 
 2. ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธกับ   
การเปดรับ  การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพหรือไม  อยางไร 
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 3. ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ            
การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพหรือไม อยางไร 
 
3.  วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาการนําเสนอภาพส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธลักษณะทางประชากรของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพกับการเปดรับ    การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธลักษณะการใชบริการกับการเปดรับ  การรับรูและการจดจํา
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
 
 จากปญหานําวิจัยและวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยไดเสนอเบ้ืองตน สามารถตั้งสมมติฐานการ
วิจัยโดยแบงเปนขอดังนี้ 
 1. การนําเสนอโดยใชภาพประกอบพาดหัวโฆษณานิยมใชมากท่ีสุด 
 2. ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการ มีความสัมพันธกับการเปดรับ การรับรูและ
การจําโฆษณาไดในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 3. ลักษณะการใชบริการทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธกับการเปดรับ การรับรู
และการจําโฆษณาไดในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
5.  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษารูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
ท้ังหมดในชวงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  –  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2546    
 2. กลุมประชากรที่ศึกษาคือกลุมผูใชบริการ สัญชาติไทย เทานั้น ไดแกกลุมผูโดยสาร 
กลุมผูมารับ-สง  และกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเขามาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  (ในท่ีนี้ไมรวมถึงกลุม
พนักงานในทาอากาศยานกรุงเทพ) 
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6.  นิยามศัพท 
 
 การนําเสนอภาพโฆษณา   หมายถึง  ลักษณะและยุทธวิธีในการนําเสนอภาพประกอบ
โฆษณาเพื่อเปนส่ือกลางในการส่ือสารไปยังผูบริโภคตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว    
 ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือโฆษณาท่ีปรากฏอยูในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีมีการซ้ือพื้นท่ี
ส่ือเพื่อทําการโฆษณาสินคาและบริการในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 – เดือนมกราคม             
พ.ศ. 2546  ภายในอาคารระหวางประเทศ 1 อาคารระหวางประเทศ 2  และอาคารภายในประเทศ 
            การเปดรับ  หมายถึง  การที่ผูรับสารเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากส่ือใดส่ือหนึ่ง
ตามความพอใจของตน  ในท่ีนี้หมายถึง  การพบเห็นส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของ
ผูใชบริการ 
 การรับรู หมายถึง  กระบวนการตีความหมายส่ิงท่ีพบเห็นในสิ่งแวดลอมออกมาเปน
ความคิดเห็น ความรูสึก ความเขาใจ ในท่ีนี้หมายถึง ระดับความคิดเห็นและความรูสึกของ
ผูใชบริการท่ีมีตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 การจดจํา หมายถึง ผูใชบริการสามารถระลึกถึงรายละเอียดของสินคาและบริการจาก
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดถูกตอง  ซ่ึงประกอบดวย  ช่ือสินคาและบริการ  ประเภทของ
ส่ือท่ีใชการโฆษณา  สถานท่ีติดต้ังโลโก  รูปภาพ  สีสัน พรีเซนเตอร  คําขวัญหรือสโลแกน  และ
ขอความโฆษณา 
 ผูใชบริการ หมายถึง กลุมคนชาวไทยท่ีเขามาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแก  
ผูโดยสาร  ผูรับ-สง  และกลุมคนอ่ืน ๆ ท่ีเขามาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพซ่ึงไมรวมถึง
พนักงานในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ลักษณะทางประชากร  หมายถึง  ลักษณะสวนตัวของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพ ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  และการศึกษา 
 ลักษณะการใชบริการ หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบตาง ๆ ของการใชบริการใน            
ทาอากาศยานกรุงเทพ  ไดแก  การใชบริการในการเดินทาง  การมารับ-สงผูโดยสาร  หรือการเขามา
ทํากิจธุระตาง ๆ ในพื้นท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ  
 
7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. เพื่อเปนขอมูลใหผูซ้ือส่ือโฆษณา  ในการประกอบการตัดสินใจเลือกใชส่ือ  โฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
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 2. เพื่อใหเจาของส่ือสามารถใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนําเสนอ
ส่ือใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับคุณสมบัติหรือประเภทของส่ือ  เพื่อใหเกิดความคุมคากับการ
ลงทุนสรางสรรคส่ือโฆษณาใหมากท่ีสุด 
 3. เพื่อทราบถึงประสิทธิผลของส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพกับการเปดรับ  
การรับรูและกาจดจําของผูบริการ 
 4. เพื่อเปนประโยชนในการวิจัยดานการโฆษณาและดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป 
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บทที่  2 
 

แนวคิด   ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวจิัย เร่ือง การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ การเปดรับ             
การรับรูและจําไดของผูใชบริการ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกีย่วของมาใชเปนกรอบ
ในการศึกษาขอมูลดังนี้                      

1. แนวคิดและทฤษฎีดานการโฆษณา 
 2.  แนวคิดดานประชากรศาสตร 

 3. ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกและเปดรับขาวสาร 

5. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
6. แนวคิดเกีย่วกบัการจดจําขอมูลขาวสารจากส่ือ 
7. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีดานการโฆษณา 
 
 การโฆษณา (Advertising) ตามนิยามของสมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (American  
Marketing Association ; AMA) หมายถึง การนําเสนอ  และการสงเสริมอันเกี่ยวกับความคิด  สินคา
หรือบริการ โดยผานส่ือกลางตาง ๆ ท่ีไมใชตัวบุคคล ท้ังนี้โดยมีผูอุปถัมภในการออกคาใชจาย 
(พิบูล  ทีปะปาล,  2534 : 329) 
 เสรี วงษมณฑา (2540 : 656) กลาวไววา  การโฆษณา  เปนการส่ือสารมวลชนท่ีเกดิข้ึน
เพื่อจูงใจผูบริโภคกลุมเปาหมายใหมีพฤติกรรมอันนาจะเอ้ืออํานายการเจริญเติบโตของธุรกิจ อันไดแก    
การซ้ือหรือการใชบริการโดยอาศัยเหตุผล ท้ังเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติในการจูงใจ ซ่ึงจะตองมี
การซ้ือส่ือและเวลาในส่ือมวลชน เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการตลอดจนระบุผูประสงค
จะทําการโฆษณาอยางแจงชัด 
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 วัตถุประสงคของการโฆษณา 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ  (2541 : 207) ไดกลาวถึงวตัถุประสงคของการโฆษณาไว
ดังนี ้
 1.  เพื่อแจงขาวสาร (To inform) ใชในกรณีการโฆษณาเพื่อแจงขาวสารถึงคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑใหมและเปนการกระตุนความตองการข้ันพื้นฐานของผูบริโภค 
 2.  เพื่อการจูงใจ (To  persuade) ใชในกรณีการโฆษณาเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการ
การผลิตภัณฑ  ซ่ึงใชในการแขงขันเพื่อสรางความตองการซ้ือข้ันเลือกสรรในตราสินคา โฆษณา
เพื่อการจูงใจจะอยูในรูปของโฆษณาเปรียบเทียบ   มีวัตถุประสงคดังนี้  1) สรางความพอใจในตรา
สินคา  2) กระตุนใหเปล่ียนมาใชผลิตภัณฑของบริษัท  3) เปล่ียนแปลงการรับรูในคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ   4) จูงใจใหซ้ือทันที   5)  จูงใจใหเกิดการซ้ือซํ้า 
 3.   เพ่ือเตือนความทรงจํา (To remind) ใชในกรณีการโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจําซ่ึงใช
ในข้ันรักษาลูกคา  มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เตือนใหผูบริโภคทราบถึงความจําเปนท่ีตองใชในอนาคต   
2) เตือนถึงสถานท่ีท่ีซ้ือสินคา 3) เตือนความทรงจําในชวงนอกฤดกูาล 4) รักษาความทรงจําใน
ผลิตภัณฑใหเปนหนึ่งในจิตใจของลูกคา 
 
 องคประกอบของงานโฆษณา 
 องคประกอบสําคัญของโฆษณาสินคาประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ องคประกอบ
ทางดานวจันภาษา  และองคประกอบทางดานอวจันภาษา 

1. องคประกอบดานวัจนภาษา 
  คือ คําตาง ๆ ท่ีใชในภาษาหน่ึง ๆ วัจนภาษาอาจแบงออกเปนคําท่ีสรางความหมาย
โดยการเปลงเสียงในภาษาพูด (Vocal Verbal) ซ่ึงผูรับสามารถสรางความหมายไดโดยการฟงเสียง  
และคําท่ีสรางความหมายโดยไมใชการเปลงเสียง (Nonvocal verbal)  เชน การใชอักขระในภาษา
เขียน  ซ่ึงผูรับสารสามารถสรางความหมายไดโดยไมตองอาศัยเสียงหรือการฟง  ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง  
ถอยคําท่ีผูสรางสรรคขอความโฆษณาคิดคนข้ึนเพ่ือส่ือสารกลับกลุมผูบริโภคเปาหมาย ในท่ีนี้
สวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ช่ือสินคา (Brand  Name)  คําขวัญ (Slogan)  และขอความโฆษณา  
(Copy) 
  1.1 ช่ือสินคา (Brand Name) ไดแก  ช่ือหรือถอยคําท่ีเจาของสินคากําหนดข้ึน  เพื่อใช
เรียกสินคาชนดินั้น 
  1.2  คําขวัญ (Slogan) ไดแก ขอความส้ัน ๆ ท่ีบอกเอกลักษณของสินคาใหจดจํา          
ไดงาย  มีความคลองจอง  มีจังหวะ  และน้ําหนกั  ทําหนาท่ีเช่ือมโฆษณาหลายช้ินในสินคาประเภท
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เดียวกันใหเกิดเอกภาพและความตอเนื่องกัน คําขวัญในงานโฆษณามักใชเพ่ือสรางภาพลักษณสินคา
ใหมีความแตกตางออกไปจากย่ีหออ่ืน ๆ  
  1.3 ขอความโฆษณา (Copy) ไดแก ขอความท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาเพื่อจูงใจ
ผูบริโภค 
 
 2.   องคประกอบดานอวัจนภาษา 
  คือ  สัญลักษณท่ีใชแทนความหมายท่ีไมใชลักษณะของคําและเชนเดียวกับ                
วัจนภาษา   อวัจนภาษายังแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ อวัจนภาษาท่ีใชการเปลงเสียง (Vocal -  
Nonverbal)  เชน เสียงหัวเราะ  เสียงรองตกใจ  และอวัจภาษาที่ไมใชการเปลงเสียง (Nonvocal  -  
Nonverbal) เชน  การขยิบตา  การส่ันศีรษะ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง สวนอ่ืน ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนชิ้นงาน
โฆษณาหนึ่ง ๆ  นอกจากถอยคําขอความ  และสามารถส่ือความหมายไดชวยใหโฆษณาช้ินนั้นเดน  
สะดุดตา นาสนใจ และมีความหมายลึกซ้ึงกวาการใชถอยคําโฆษณาเพียงอยางเดียว  ท้ังนี้
องคประกอบดานอวัจนภาษาท่ีใชในงานโฆษณา   มีดังนี้ 
  2.1 ภาพประกอบโฆษณา  เปนองคประกอบท่ีสําคัญมากในส่ือโฆษณาประเภท 
ตาง ๆ  เชน  โทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ   ส่ือกลางแจง   เปนตน 
    -  ภาพโฆษณาจะประกอบไปดวย 
                 ฉาก  หรือ   ภาพแสดงบรรยากาศของเร่ือง ภาพนี้มักเปนภาพกวาง  แสดงให
เห็นถึงบรรยากาศหรือสถานท่ี ๆ เร่ืองราวดําเนินอยู 
                ภาพตัวแสดง ภาพประกอบในงานโฆษณามักจะตองมีตัวแสดงเสมอ เพราะตัว
แสดงนั้นคือ ตัวแทนของผูบริโภค  ตามปกติภาพโฆษณาท่ีดีจะตองมีตัวแสดงเดน ๆ เพียงหนึ่งหรือ
สองคน  เพื่อไมใหผูบริโภคเกิดความสับสน 
               ภาพสินคา ภาพประกอบสินคาเกือบทุกเร่ืองจะถายใหเห็นภาพใกลของสินคา
ในขนาดใหญ   เพื่อใหเห็นชัดเจนถึงรูปลักษณะสินคา 
   นักโฆษณามักใชภาพในหลายลักษณะ  รวมท้ังมีการศึกษาวิจยัขอดีขอดอยของ
การใชในแตละลักษณะ เชน มีการศึกษาพบวา การใชภาพมีอิทธิพลตอความสนใจของผูอานมากกวา
การใชโฆษณาเฉย ๆ ภาพที่แสดงผลของการใชสินคามีประสิทธิภาพกวาภาพแสดงเฉพาะตัวของ
สินคา ภาพคนไดรับความสนใจมากกวาวัตถุ และภาพใหญภาพเดยีวจะดึงดดูความสนใจมากกวา
ภาพเล็ก ๆ  หลาย ๆ  ภาพเรียงตอกัน   ภาพท่ีเรียบงายจะดึงดูดความสนใจผูอานจํานวนมากกวาภาพท่ี
ซับซอน 
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     2.2 ผูนําเสนอ (Presenter) การเลือกใชผูนําเสนอ  เปนวิธีท่ีงายและไดผล โดยการ
ใชภาพบุคคลจะสามารถดึงดูดใจไดมากกวาภาพวัตถุ แตการคัดเลือกตัวผูนําเสนอมักไมมีหลักตายตัว
แนนอนตองขึ้นอยูกับสินคาและกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม นักโฆษณาตางใหความเห็นวาผูนํา
เสนอควรมีภาพพจนท่ีดีในสายตาสาธารณชนจึงจะไดรับความเช่ือถือจากกลุมเปาหมาย รวมถึงผูนํา
เสนอยังตองเกีย่วของหรือมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับสินคานั้นดวย   

  2.3 เคร่ืองหมายการคา (Logo) เปนองคประกอบอีกสวนหนึง่ท่ีจะชวยทําใหผูบริโภค
เปาหมายสามารถท่ีจะจดจําโฆษณาน้ันไดอยางแมนยาํ การออกแบบเคร่ืองหมายการคาจึงจะนิยม
ออกแบบใหเคร่ืองหมายการคานั้น มีความสัมพันธกับสินคาหรือธุรกิจท่ีดําเนินอยู ท่ีสําคัญคือการ
วางตําแหนงเคร่ืองหมายการคาที่ถูกตองในการออกแบบส่ือโฆษณานั้น จะชวยเสริมความทรงจํา
ของผูบริโภคไดเปนอยางด ี
     2.4 การใหสีสําหรับโฆษณา  สีเปนสวนประกอบของการโฆษณาท่ีจะถายทอด
ความรูสึกเกี่ยวกับสินคาใหสัมพันธกับความรูสึกของผูบริโภค นอกจากนี้สียังชวยสรางบรรยากาศ
และอารมณเพื่อการโนมนาวใจไดเปนอยางดี  การใชสีท่ีเหมาะสมสามารถที่จะเปนตัวกระตุนให
ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน 
  ในการสรางสรรคงานโฆษณา การใชอวจันภาษามีความสําคัญยิ่ง โฆษณาเปนการ
ส่ือสารท่ีมีจุดมุงหมายและตองทําในเวลาจาํกัด ดังนัน้โฆษณาจึงตองมีรูปแบบการวางแผนและการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  การใชภาษาในการส่ือสารจึงตองกระทําอยางระมัดระวังเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนภาษาแบบวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งโฆษณาเปน
การส่ือสารที่มีลักษณะโนมนาวใจของโฆษณาและอาจไมใหความเช่ือถือ สารโฆษณาที่ดีจึงตอง
สรางความหมายประทับใจ  ความนาสนใจ   ความนาเช่ือถือและความชัดเจน 
 
 การสรางสรรคงานโฆษณา 
 การโฆษณาท่ีดีนั้นจะตองประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือ (ทิพวรรณ  วีระสิงห, 2532 :  
39 – 50) 
 1. ยุทธศาสตรทางดานความคิด (Ideas Strategy) หมายถึง แนวคิดของผูโฆษณา          
เกี่ยวกับสินคาและบริการท่ีถายทอดออกมาไมวาจะเปนคําพูด  หรือภาพใด ๆ  ก็ตามจะตองสามารถ
ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสึกผูกพันกับช้ินงานโฆษณานั้น ๆ  
 2.  จุดจูงใจ (Appeal) หมายถึง  สินคาหรือบริการนั้น ๆ มีอะไรเปนจุดเดน  มีอะไรเปน
พิเศษในตัวของสินคาหรือบริการนั้น ๆ อันเปนเหตุสําคัญในการจูงใจกลุมเปาหมาย  เพื่อกอใหเกดิ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือเลือกใชบริการ 
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 เม่ือปจจัยท้ัง 2 สามารถเขาดวยกันไดเปนท่ีเรียบรอยแลว จะตองมีสวนท่ีเกี่ยวของ        
บางจุดเพื่อใชในการพิจารณาในการสรางสรรคงานโฆษณา  ไดแก  (เจริญ  แกวอนุรักษ, 2538 : 72)  
   ขอความพาดหัวโฆษณา (Headline) หมายถึง ขอความตาง ๆ ที่เปนตัวอักษร  
ตัวหนังสือ  รวมท้ังภาพท่ีใชประกอบในช้ินงานโฆษณาน้ัน ๆ  การเขียนขอความโฆษณานั้นจะไม
เหมือนการเขียนขอความโดยท่ัวไป  เพราะการเขียนขอความโฆษณาจะตองมีลักษณะพิเศษเรียกวา    
ภาษาโฆษณา ตองใชความรูทางดานภาษาเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการใชคํา ความไพเราะ            
ศิลปะในการถายทอด  การกระตุน  การชักจูง  เปนตน  นอกจากนั้นแลว  การเขียนงานโฆษณาใหดี
นั้นควรจะตองทราบแนวทาง 5 ประการ  คือ 
 1.   จะโฆษณาอะไรหรือขายอะไร (What am I advertising or selling) คือ ผูเขียน
โฆษณาจะตองมีความรูสึกในส่ิงท่ีตนเองจะทําการโฆษณาเปนอยางด ี
 2.   จะโฆษณากับใครหรือขายใหกับใคร (To Whom I  am  advertising or  selling) คือ  
จะตองทราบกลุมเปาหมายในการโฆษณานั้น ๆ  วาคือใคร 
 3.   ควรจะถายทอดขาวสาร แนวคิดอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (How can I best  
convey this message or concept to my reader?) คือ  เปนการนําหลักการในขอ 1 และ 2  มารวมกัน
เพื่อคิดวิธีการและแนวทางในการเขียนงานโฆษณา 
 4. สินคานั้นมีจําหนายท่ีใดและใชวิธีการขายอยางไร (Where and how is the product  
being  sold)  คือ  ทราบวาสินคาท่ีจะทําการโฆษณามีจําหนายท่ีใด 
 5.  สินคาจะมีการซ้ือและนําไปใชเม่ือใด (When will the product be purchased and  
used?) คือ จะตองรูจักเวลาในการโฆษณา เพื่อกลุมเปาหมายจะไดนําสินคาไปใชไดถูกตองตาม
จุดประสงค 
 คุณสมบัติท่ีสําคัญของขอความพาดหวัโฆษณา  (Important  Headline Attributes)  คือ 
 1. กะทัดรัด  ปราศจากคําพูดท่ีฟุมเฟอย (be  brief) 

 2.  ชัดเจน   ใชคําพูดท่ีปราศจากความสงสัย (be  clear) 
 3.  เหมาะสม   ตองเหมาะสมแกกลุมเปาหมายในการจําหนายสินคา (be apt) 

 4. เปนกันเอง  เปนคําพูดท่ีกลาวเปนเหมือนเพื่อนท่ีสนิทกนั (be  personal) 
 5. เขาใจงาย ไมคลุมเครือ  เขาใจไดทันที (be  sensitiveness) 

 
 ประเภทของขอความพาดหัวโฆษณา 
 การเขียนขอความพาดหัวโฆษณาจะตองเปนขอความท่ีสรางสรรค โดยใชหลัก AIDA 
คือ  (เสรี  วงษมณฑา,  2531) 
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 Attention      หยุดคนใหสนใจโฆษณาช้ินนั้นเร่ืองนั้น 
                Interest          ช้ีใหคนเห็นผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับ 
 Desire            สรางความอยากได 
 Action           เรงเราการปฏิบัติ  นั่นคือการซ้ือหรือการใชบริการ 
 

        ดังนัน้ รูปแบบการเขียนขอความพาดหวัโฆษณาอาจจะแบงไดหลายลักษณะดังนี ้ (เสรี 
วงษมณฑา, 2540 : 102 ) 
 1. พาดหัวในรูปขาว (News Information) เปนพาดหัวที่ใหขาวคราวเกี่ยวกับสินคา 
หรือวิธีการใชสินคา  การพาดหัวแบบนี้จะสังเกตไดจากคําท่ีใช  ไดแก  ขณะน้ี  ในท่ีสุด  เดี๋ยวนี้ 
วันนี้  ใหม  เปนตน  เพราะคนท่ัวไปมักสนใจวา  “มีอะไรใหมบาง”  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ี
กระทบตอครอบครัวของตนหรือตนเอง 
 2. พาดหัวในรูปคําส่ัง (Command Headline) เปนพาดหัวที่สั่งใหผูอานทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อผลประโยชนท่ีดีตอบแทน  เชน  ถอยคําวา  “ดวนรีบไปวันนี้”  “อยารีรอ”  “หยุดตรงนี้
กอน”  เปนตน 
 3. พาดหัวในรูปของการเสนอประโยชน (Benefit Headline) เปนพาดหัวท่ีใหคําม่ัน
สัญญาอยางชัดเจนเก่ียวกับประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ  เชน  คําพูดท่ีวา 
“วาววับอยางท่ีคุณไมเคยคาดคิด หมดกังวลกันซักที” เปนเนื้อหาท่ีเสนอโดยการใชผลประโยชน
จากสินคาอยางชัดเจน 
 4. พาดหัวในรูปแบบการยั่วยุ (Provocative Headline) เปนพาดหัวท่ีกระตุนความอยาก
รูอยากเห็นของผูอาน  เพื่อใหเกิดความอยากติดตามรายละเอียดของขอความโฆษณาตอไป  และ
พาดหัวแบบนี้มักตองใหสอดคลองกับภาพประกอบ 
 5. พาดหัวในรูปคําถาม (Question Headline) เปนพาดหัวท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
เชน “คนอวนฟงทางนี้” เปนตน การพาดหัวเชนนี้ คนท่ีเปนเจาของปญหาจะทราบทันทีวาเปน
โฆษณาสําหรับตนเอง   
 6. เจาะจงกลุมเปาหมาย (Specific Address) เปนพาดหัวท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
เชน “คนอวนฟงทางนี้” เปนตน การพาดหัวเชนนี้  คนท่ีเปนเจาปญหาจะทราบทันทีวาเปนโฆษณา
สําหรับตนเอง 
 7. นําคําพูดของคนดังหรือสุภาษิต (Quotation) เปนพาดหัวท่ีใชสุภาษิตหรือคําพูดของ
ผูท่ีมีช่ือเสียง 
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  ดังนั้น  การใชขอความพาดหัวโฆษณา (Headline) ผูผลิตควรจะทําความเขาใจใน
ลักษณะของสินคาหรือบริการของตนวามีจุดเดนท่ีจะนํามาใชเปนจุดขายอยางไร เพ่ือเลือกรูปแบบ
การใชขอความโฆษณาท่ีมีความเหมาะสมกับจุดขายของสินคาประเภทนั้นมากท่ีสุด  ท้ังนี้การใช
ขอความโฆษณาเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถดึงดูดใจแกกลุมเปาหมายได  เพ่ือเพิ่มความชัดเจน
ใหกับขอความโฆษณา  ผูผลิตอาจใชภาพโฆษณามาประกอบเพื่อกระตุนความสนใจของผูรับสาร 
 ในการสรางสรรคงานโฆษณา  การส่ือสารท่ีอาศัยเพียงขอความในงานโฆษณาอยาง
เดียวนั้น บางคร้ังอาจไมสามารถส่ือความหมายไดอยางครบถวนชัดเจนสมบูรณหรือสรางแรงจูงใจ
ไดมากเทา ท่ีควร  ดังนั้นจึงจํา เปนตองอาศัยส่ิง อ่ืนท่ีไมใชขอความหรือคําพูดเขามาชวย                        
ซ่ึงองคประกอบสวนดังกลาวคือ การสรางสรรคงานโฆษณาทางดานศิลป  คือการใชภาพโฆษณา   
(เจริญศักดิ์  อ้ึงเจริญวัฒนา, 2531 : 165 – 168) 
 ภาพโฆษณา (Illustration) หรือภาพประกอบมีความสําคัญมาก ในการสรางสรรคงาน
โฆษณาเพราะสามารถเรียกรองความสนใจไดเปนจุดแรกในการชมช้ินงานโฆษณา การเลือกใช
ภาพประกอบท่ีดีและเหมาะสมจะมีสวนชวยช้ินงานโฆษณานัน้ใหเกดิประโยชนมากข้ึน โดยหนาท่ี
หลัก ๆ ของภาพประกอบ  คือ 
 1. ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย 
             2.  ส่ือความหมายหรือความคิดในช้ินงานโฆษณาบางอยางท่ีไมสมบูรณจากคําพูด 
 3.   ชักจูงใหอานพาดหัว 
 4.  สรางความนาเช่ือถือของขาวสาร  
 ลักษณะของภาพประกอบท่ีดีควรมีลักษณะดังนี ้

 1. เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 2. สามารถกระตุนชักจูงใหเกิดความสนใจ 
 3. เนนจดุขายหรือจุดเดนท่ีสําคัญ 
 4. สรางความมั่นใจและประทับใจใหสินคา 
 5. ทําใหงานโฆษณามีชีวิตชีวา  นาสนใจ 
 6. เหมาะสมกับภาพพจนของสินคา 

 รูปแบบการนําเสนอภาพโฆษณา  สามารถแยกไดเปนดังนี้ (เจริญ  แกวอนุรักษ, 2538 :  
90 – 94) 
 1.   ภาพสินคาอยางเดียว (Product alone) โดยการใชภาพสินคาเปนจุดเดนในช้ินงาน
โฆษณา  จะมีภาพสินคาเพยีงอยางเดยีว 
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 2.   ภาพสินคาพรอมการตกแตง (Product in selling) เปนการภาพอ่ืนมาประกอบ เพื่อเพิ่ม
ความสวยงาม   สะดุดตาและเพิ่มความประทับใจมากข้ึน 
 3.   ภาพบางสวนของสินคา (Product feature) เปนการเนนภาพบางสวนของสินคาท่ีเปน
จุดเดน  เปนจดุขายสําคัญ 
             4.  ภาพสินคาพรอมใช (Product ready to be used) ภาพสินคาบางสวนท่ีนําออกมาจาก          
หีบหอจะดูมีความดึงดดูนาใชมากกวาอยูในหีบหอ 
 5. ภาพสินคากําลังถูกใช (Product in use) จะสามารถส่ือความรูสึกทางดานอารมณได
มากกวา   เพื่อเปนการเพิ่มสีสันใหแกสินคา 
 6.  ภาพแสดงการทดสอบสินคา  (Product  in  test)   เปนภาพท่ีแสดงการทดสอบสินคา
เพื่อเปนการทดสอบคุณภาพบางประการของสินคานั้น ๆ  
 7.   ภาพพยานยืนยันการใชสินคา  (Testimonial) คือการนําภาพบุคคลตาง ๆ  ท่ีใชสินคา
แลวมาเปนพยานยืนยันคุณภาพของสินคานั้น ๆ  
      8.   ภาพแสดงถึงการแกไขปญหาเม่ือใชสินคา (Problem) เปนภาพท่ีแสดงปญหาตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นกอนการใชสินคา 
 9. ภาพแสดงถึงผลของการใชสินคา (Result) เปนภาพท่ีแสดงถึงผลของการไดใชสินคา
นั้นแลว 
 10.  ภาพแสดงการเปรียบเทียบจะสามารถแยกไดเปนการเปรียบเทียบท่ีมีความเหมือน
และการเปรียบเทียบท่ีมีความแตกตาง (Comparison / contrast) 
 11.  ภาพการตนู  (Cartoon)  เปนภาพท่ีมีความดึงดูดใจไดด ี
 12.  ภาพประกอบพาดหวั (Dramatizing the heading) เปนภาพท่ีนํามาประกอบพาดหัว
เพื่อเปนการเพิม่น้ําหนกั   ชัดเจนและเกดิความสะดุดตา 
 13.  ภาพตอเนื่อง (Continuous) เปนการนําภาพโฆษณาหลาย ๆ ภาพมาตอเปนเร่ืองราว
เดียวกัน   
 14.  ภาพสัญลักษณการคา (Trade character) โดยการนาํสัญลักษณการคามานําเสนอ
เหมาะสําหรับสินคาท่ีเปนท่ีรูจักแลว 
 15.  ภาพเพอฝนหรือจินตนาการ (Fantasy) เปนภาพท่ีเกิดจากการใชเทคนิคการตัดตอ
เพื่อใหเกิดเปนภาพท่ีมีความแปลกใหม 
 16.  ภาพประดิษฐหรือภาพวาด (Abstract design) การใชภาพประกอบน้ีเพื่อกอใหเกิด
ความนาสนใจ  ดึงดูดใจ  สรางความรูสึกท่ีดี 
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 17.  ภาพแผนภูมิหรือแผนภาพ (Chart and diagram) เปนการแสดงตัวเลขในทางสถิติ   
เพื่อเปนตัวแทนของการโฆษณา 

 เสรี  วงษมณฑา  (2546 : 141 - 145)  แบงรูปแบบการนําเสนอภาพโฆษณา  ดังนี ้
1. ภาพสินคาทําหนาท่ีดึงดูดสายตาคน (Product  shot)  เชน  ขวดน้ําหอมแสดงสินคาท่ี 

อยูในกลอง 
2. ภาพสินคากําลังถูกใชงาน (Product  in  use) เชน  รถยนตท่ีกําลังถูกขับ  แชมพูสระ 

ผมท่ีกําลังถูกสระ 
3.  ภาพสินคากําลังถูกทดลอง (Product  in  test ) เชน  ความสามารถในการซึมซับของ

ผาออมเด็ก 
4. ภาพวตัถุดิบในการผลิตสินคา (Ingredient)  เชน  ภาพโฆษณาซอสมะเขือเทศ 
5. ภาพกระบวนการผลิต (Production  process) เชน  ภาพของโรงงาน  ภาพเครื่องจักร 

  หรือข้ันตอนการผลิตสินคา 
6. ภาพสถานท่ีมาหรือแหลงผลิตของสินคา (Place  of  origin)  เชน  สินคาจากประเทศ 

ฝร่ังเศสมีสัญลักษณคือหอไอเฟล หรือ สินคาจากประเทศอิตาลีมีสัญลักษณเปนรูปเดวิด เปนตน 
7. นําจุดเดนของสินคาบางสวนมาแสดง (Product fracture) เชน ภาพตราของรถเบ็นซ    

ภาพบานซ่ึงแยกยอยเปนหองนอน  หองรับแขก  หองครัว  ระเบียง  เปนตน 
8. องคประกอบของสินคา (Product  component) เชน สินคาบางอยางจุดเดนอาจไมได

อยูท่ีตัวผลิตภณัฑ แตอยูท่ีสวนประกอบบางสวน  เชน  รถยนตท่ีมีวาลวพิเศษ  ก็ควรทําภาพผากลาง
ใหเห็น 

9. ภาพกอนใช – หลังใช (Before  and  after) เชน ภาพตัวอยางจากการทําศัลยกรรม 
  จากตาชั้นเดียวเปนตาสองช้ัน 

10.    ภาพสินคาท่ีมีการเปรียบเทียบ (Comparison) เปนการเปรียบเทียบสินคาของเรากับ 
สินคาของผูอ่ืน เชน สบูท่ีมีสารปองกันแบคทีเรียกับสบูท่ีไมมีสารปองกับแบคทีเรีย  ซ่ึงไมควรระบุ
ยี่หอท่ีถูกเปรยีบเทียบไมเชนนั้นอาจมีปญหาทางดานกฎหมายตามมา 

11. ภาพของปญหา (Problem) เปนภาพท่ีแสดงถึงปญหาตาง  ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูบริโภค  
เชน ทองอืด  ทองผูก  ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูบริโภครับรูถึงความตองการท่ีมีตอผลิตภัณฑได  เพราะ
คนเราเม่ือไมเห็นปญหาก็มักจะนึกปญหาไมออก 

12. ภาพการแกปญหา (S o l u t i o n) เปนการใชภาพผลิตภัณฑท่ีชวยแกปญหาใหกับ 
ผูบริโภค เชน ภาพครีมทาสันเทาท่ีชวยใหสนเทาท่ีแตกกลับมาดีข้ึน หรือภาพครีมลดร้ิวรอยท่ีชวย
ใหผิวพรรณกลับมาเตงตึงไรร้ิวรอยเหีย่วยน 
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13. ภาพของผลการใชแลว (End result) เชน ภาพคนใชเคร่ืองสําอางแลวหนาเนยีนสวย   
ภาพเดก็รับประทานนมผงแลวเจริญเติบโต ภาพของฟนท่ีขาวแวววาวหลังจากใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด  
เปนตน 

14. ภาพของลูกคามีความสุข (Happy  customer) เชน  ภาพของผูบริโภคท่ีดื่มเบียรสิงห 
แลวมีความสุข  คนท่ีไดเหน็บานของตัวเองแลวยิ้มแยมแจมใส  คนรับประทานมามาแลวมีสีหนาอ่ิม
อรอย  เปนตน 
 15.  ภาพของกลุมเปาหมายหรือบุคลิกภาพของลูกคา (Target group or Customer  personality) 
เชน สินคาบางตัวจุดเดนในตัวสินคาไมมีแตมีความเดนตรงท่ีวาใครเปนผูใช 
 16.  จํานวนลูกคาท่ีมีมาก (Number of customers) เชน ผูบริโภคมาชุมนุมดูสินคา  ภาพ 
คนมาตอแถวเพื่อซ้ือต๋ัวดูภาพยนตรท่ีแสดงถึงความเปนท่ีนิยม  เปนตน   
 17.  ภาพของการอุปมาอุปไมย (Analogy) คือ ภาพของสินคาท่ีเปรียบเทียบกับส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่ง เชน ภาพของขนนก เพื่อสะทอนถึงความนุมของสินคาชนิดใดชนิดหนึง่ เปนการเปรียบเทียบ
ความนุมเหมือนขนนก 
 18.  ภาพสัญลักษณ  (Symbolic) ใชในกรณีท่ีตองการใหสินคาของเราสะทอนถึงความ 
แข็งแกรง  เชน  สัญลักษณรูปมาลาย  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร 
 19.  ภาพผูนําเสนอ (Presenter) ผูนําเสนอนั้นอาจจะเปนท้ังผูท่ีกําลังทดสอยสินคาหรือ
เปนผูมีช่ือเสียงมารับรองคุณภาพสินคาโดยท่ีไมไดเปนผูใชสินคา 
 20.  ภาพแบบหลุดโลกหรือแหวกแนว (Off  beat) 
 21.  ภาพกราฟค (Graphic)  เปนภาพซ่ึงใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางภาพ 
 22.  ภาพของการตนู  (Animation)  เปนภาพสัญลักษณโดยใชการตูน 
 23.  ภาพสถิติ  (Statistic)  เปนภาพแสดงในรูปของกราฟ  แผนภูมิ  เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอโดยใชภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทยท่ีกําลังไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะช้ินงานโฆษณาท่ีตองการสรางภาพลักษณความเปนไทยใหกับตัวสินคา  
ท้ังนี้ ผูวิจยัจึงนํารูปแบบการนําเสนอภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาเปนเกณฑในการศึกษาคร้ังนี้ดวย   
 เทคนิคในการนําเสนองานโฆษณามีมากมาย และมีผูคิดคนสรางสรรค (Creative) เพิม่ข้ึน       
อยูเสมอ  รูปแบบการนําเสนองานโฆษณาจึงไมมีขอบเขตจํากัด  ซ่ึงเกณฑในการศึกษาคร้ังนี้จึงเปน
เพียงตัวอยางท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป  ซ่ึงผูวจิัยไดนํามาใชเพื่อเปนกรอบในการศึกษาคร้ังนี้ 
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2.  แนวคิดทางดานประชากรศาสตร 
 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนแนวทางหน่ึงของทฤษฎีเกี่ยวกับผูรับสาร  เพราะผูรับ
สารจะเปนผูกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการส่ือสาร  หากผูรับสารมีความเขาใจใน 
ตัวสารแลว  การส่ือสารก็จะประสบความสําเร็จ  ขณะเดียวกันหากผูรับสารไมมีความเขาใจใน          
ตัวสาร  การส่ือสารน้ันก็จะพบกับความลมเหลว  ดังนั้นผูสงสารจึงจําเปนจะตองมีความพรอมใน
การส่ือสารเพื่อใหการส่ือสารนั้นประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงส่ิงสําคัญประการ
หนึ่งของผูสงสารท่ีจะตองเตรียมตัวใหพรอม นั้นคือ  การศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูรับสารท่ีตองการจะส่ือสารดวย 

 พรทิพย  วรกิจโภคาทร  (2539)  ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซ่ึงแตละบุคคลจะแตกตางกนัไป โดยท่ีความแตกตางทางประชากรศาสตร    
จะมีอิทธิพลตอการส่ือสารได  ลักษณะทางประชากรศาสตรนี้คือ 
 1.   อายุ (Age) เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด และ           
พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุ
นอย  และบุคคลที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารเปล่ียนไป เม่ือตนเองมี
อายุมากข้ึนจึงเห็นไดวาปจจัยดานอายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลกับการส่ือสาร ท้ังนี้เพราะเปนส่ิงท่ี
กําหนดความแตกตางในเร่ืองของความยากงายในการชักจูง โดยคนท่ีมีวัยตางกันจะมีความตองการ
ในส่ิงตาง ๆ แตกตางกันดวย  ปรมะ  สตะเวทิน (2538)  กลาวไววา โดยท่ัวไปคนท่ีมีอายุนอยมักจะ
มีความคิดเสรีนิยม  ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีมีอายุนอย  สาเหตุท่ีมีความ
แตกตางกันเนื่องมาจากคนท่ีตางรุนตางวัยกันมีประสบการณชีวิตแตกตางกัน ลักษณะการใช
ส่ือมวลชนก็ตางกัน   คนท่ีมีอายุมากมักใชส่ือเพ่ือแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาเพื่อความบันเทิง 
      โดยสรุป อาจกลาวไดวาอายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลกับการสื่อสารไมมากก็นอย   
ซ่ึงอาจออกมาในรูปของความสนใจ  ความเช่ือ  หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูบริโภค 
       2. เพศ (Sex) ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารท่ี
แตกตางกันกลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมและความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย    
ในขณะท่ีเพศชายไมไดมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตมีความ
ตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจาการรับขาวสารนั้นดวย 
  จากการวิจัยทางดานจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกนั
มากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 
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     แตก็มีงานวิจัยอีกหลายช้ินท่ีแสดงวา  ชายและหญิงนั้นไมแตกตางกัน  เชน  จากการ
ศึกษาวิจัยแบบทดลอง พบวาผูรับสารชายและหญิงไมมีความสัมพันธทางการโนมนาวจิตใจจาก         
ผูพูดตามธรรมชาติแลวชายและหญิงจะมีคุณลักษณะท่ีตางกัน และถึงแมสภาพสังคมปจจุบันจะ
เปล่ียนแปลงไปมาก  ดังนั้นในการส่ือสารทุกคร้ัง  ตองคํานึงถึงวาการส่ือสารคร้ังนี้กําลังส่ือสารกับ
ผูรับสารเพศใด 
 3.  การศึกษา (Education) เปนลักษณะสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร คนท่ีมีการศึกษา
จะเปนผูรับสารท่ีดีเนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลาย ๆ เร่ือง และสามารถเขาใจสารไดดี สงผล
ใหคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงเลือกใชส่ือมากกวาคนท่ีมีการศึกษาตํ่า และคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง
มักใชส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ในขณะท่ีคนศึกษาตํ่ามักใชส่ือประเภท วทิยุ โทรทัศน  และภาพยนตร 
(ปรมะ  สตะเวทิน, 2538) 
  การศึกษาเปนตัวแปรสําคัญตอการส่ือสารของผูรับสาร มีการวิจยัหลายเร่ืองช้ีใหเห็นวา     
การศึกษาของผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการส่ือสารตางกันออกไป ดังนั้น คนท่ีไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีตางกนั ยุคสมัยท่ีตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวชิาท่ีแตกตางกนั         
จะมีความรูสึกนึกคิด  อุดมการณ  และความตองการที่แตกตางกันไปอีกดวย 
 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ  รายได  
เช้ือชาติและชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ทําใหคนมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกนั มีประสบการณ    
ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายท่ีแตกตางกนั และมีรายงานวิจยัหลายเรือ่งท่ีไดพิสูจนแลววา ฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤตกิรรมของคน 
 5. ภูมิลําเนา (Birth Place) มีอิทธิพลตอผูรับสาร เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร  การศึกษา  
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหคนท่ีอยูในท่ีตาง ๆ กันนัน้ มีคุณสมบัติตางกันและ 
มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมดวย นอกจากนั้นส่ือมวลชนท่ีมีอยูในแตละทองท่ีกมี็ลักษณะตางกัน   
เชน  การมีหนงัสือพิมพของแตละทองถ่ิน 
 6. สถานภาพสมรส (Status) เปนตัวแปรอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพล  ตอความสนใจของ
ผูรับสาร เพราะผูใหญ วัยตนสมรสจะตองมีการปรับตัวเร่ืองของความผูกพันใกลชิดทางกายภาพ   
ความสัมพันธทางเพศ ตองมีบทบาทรวมกันในการปฏิบัติภารกิจทางสังคมท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น           
ผูสมรสจะมีความผูกพันตอสวนรวมมากกวาคนโสด เนื่องจากคนที่มีครอบครัวจะมีความผูกพัน
แนบแนนกับบุคคลภายนอกครอบครัวหลายคน เชน ภรรยาหรือสามี บุตรหรือเครือญาติของแตละ
ฝายอีกดวย 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรนี้จะเห็นวา ผูรับสารแตละคนมี
คุณลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน  วิธีการที่ดีท่ีสุดในการวิเคราะหผูรับสารท่ีเปนมวลชน  คือ  การ
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จําแนกผูรับสารออกเปนกลุม คือ อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ    
ภูมิลําเนา   สถานภาพสมรส  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2538) 
             จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยไดใชมาเปนแนวทางในการศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับการเปดรับ การรับรูและจดจาํส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ โดยผูวิจยัไดใชลักษณะทางประชากรศาสตรเพียง 4 ดานเทานัน้ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ
การศึกษา 
 
3.  ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล 
 
 ปจจัยเกี่ยวกับบุคคลถือเปนปจจัยท่ีสําคัญมากทางการส่ือสาร โดยการตัดสินใจเลือกรับ
ขาวสารอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีบุคคลนั้น ๆ มีส่ิงสะสมอยูในตวัของบุคคลมาต้ังแตเกิดแตกตางกัน    
เชน ความเช่ือ คานิยม ประสบการณเรียนรู บรรทัดฐานของกลุมและอ่ืน ๆ ลักษณะความแตกตาง
ของแตละบุคคลนี้เกิดเปนทฤษฎีท่ีเรียกวา “ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกชน” ทฤษฎีนี้ไดรับ
การพัฒนามาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเรา และการตอบสนอง (Stimulus – Response) หรือทฏษฎี  เอส – 
อาร (S – R Theory) ในสมัยกอนและไดนาํมาประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารวา  ผูรับสารท่ีมี
คุณลักษณะแตกตางกัน  จะมีความสนใจตอขาวสารแตกตางกัน   
 1.   องคประกอบทางดานจิตใจ 
  เปนส่ิงสําคัญอันดับแรก เปนกระบวนการท่ีผูรับสารแตละคนจะเลือกรับขาวสารท่ีมีอยู  
เพื่อนํามาพิจารณาไตรตรอง อันเปนผลมาจากส่ิงเราบางประการ และเพื่อแปลความหมายของ
ขาวสารนั้นออกมา  เปนความรูสึกความเขาใจ  หรือพฤตกิรรมตาง ๆ  

1.1 การเลือกเปดรับขาวสาร เปนกระบวนการภายในบุคคลท่ีพิจารณาวาพรอมท่ีจะ
รับขาวสารหรือไม  รับขาวสารประเภทไหน  จากส่ืออะไร  เวลาใด 

1.2 กระบวนการเลือกสนใจ เปนกระบวนการภายในตัวบุคคลเลือกใหความสนใจ
กับสารท่ีสอดคลองกับตนเอง 

1.3 การเลือกรับรู บุคคลมักเลือกรับสารท่ีคิดวานาสนใจและเปล่ียนสภาพเปนความ 
เขาใจ 
  1.4 การเลือกจดจํา หากความเขาใจท่ีเกิดจากการรับรูนั้นสอดคลองกับทัศนะของ
บุคคล  ความเขาใจก็พัฒนาไปเปนการยอมรับ  และพรอมท่ีจะจดจํา 
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 2.  องคประกอบทางสังคม 
  เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพล ท่ีสามารถสรางประสบการณกลอมเกลาและปลูกฝงทัศนคติ  
ความคิด  และความประพฤติของผูรับสาร  ซ่ึงประกอบไปดวย 
  2.1 สภาพแวดลอม นับเปนสถาบันท่ีกอใหเกิดการเรียนรูทางสังคม ไมวาจะเปน
ตัวกําหนดสิ่งเรา  หรือตัวขาวสารที่ควรจะรับรูหรือตอบสนอง  รวมท้ังการคาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึน
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
  2.2 บทบาทของผูรับสารในระบบการส่ือสาร เปนปจจยัซ่ึงแหลงขาวสารกับผูรับ
สารสามารถท่ีจะคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกนัในสถานการณหนึง่ ๆ เปนปจจัยทางสังคมท่ีทํา
ใหการส่ือสารประสบความสําเร็จไดตามตองการ 
  2.3 กลุมอางอิง บุคคลแตละคนมีบทบาทหนาท่ีพฤติกรรมตาง ๆ ในกลุมของตน  
กลุมเหลานี้เปนเสมือนแหลงอางอิงของบุคคลในสังกัด  จะตองคาดคะเนพฤตกิรรมผูรับสารไดจาก
บทบาทและพฤติกรรมของกลุมผูรับสารสังกัดอยา 
  2.4 วัฒนธรรมประเพณี การส่ือสารเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสภาพวฒันธรรม
และประเพณสัีงคม  ดังนั้นระบบสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีท่ีผูรับขาวสารสังกัดอยู  มีสวนใน
การหลอมพฤติกรรม  และมีผลกระทบตอการรับขาวสาร 
  2.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ    เปนตน  ยอมมีอิทธิพล
ตอการเปดรับขาวสาร 
  2.6  การศึกษาและสถานภาพทางสังคม  มีสวนชวยเสริมสรางประสบการณและเปน
ตัวกําหนดความสนใจในการแสวงหาขาวสารของผูรับสาร 
  ท้ังนี้ ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกชนมาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
เนื่องจากผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความหลากหลายและแตกตางกันไปท้ัง เพศ อายุ   
อาชีพ การศึกษา รวมท้ังประสบการณ  ความเชื่อและทัศนคติท่ีแตกตางกัน   ผูวจิัยจงึนําแนวคิดนีม้า
ศึกษาถึงความแตกตางของบุคคลในดานตาง ๆ ดังกลาว วามีความสัมพันธหรือไมอยางไรกับการ
เปดรับ  การรับรูและการจดจําตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกและเปดรับขาวสาร 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับขาวสาร จัดเปนแนวคิดเบ้ืองตนท่ีสะทอนถึง
กระบวนการสื่อสารข้ันพื้นฐานของมนุษย  ขาวสารเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสังคมปจจุบัน  โดยขาวสารมีความจําเปนในการใชประกอบการตัดสินใจในสถานการณท่ี
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คลุมเครือความตองการของขาวสารยิ่งเพิ่มมากข้ึน ทําใหมนุษยมีการเปดรับขาวสารเพ่ิมข้ึน (Samual 
L. Becker, 1978 : 124) 
 ในการรับขาวสารตาง ๆ ผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารที่แตกตางกันไป
ตามประสบการณ   ความตองการ   ความเชื่อ   ทัศนคติ   ความรู สึกนึกคิดท่ีไม เหมือนกัน                          
ซ่ึงกระบวนการในการเลือกรับรูขาวสารนั้น  เรียกวากระบวนการเลือกสรร (Selective Process)               
ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน คือ (Klapper Jooseph, 1960) 
 1) การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure Or Selective Attention) 
หมายถึง  แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจ  หรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดท่ีมีอยู
ดวยกันหลายแหลง  เชน  การเลือกเปดโทรทัศนชองใดชองหน่ึงหรือเลือกเปดวิทยุสถานีใดสถานี
หนึ่ง  เปนตน  ซ่ึงการเลือกเปดรับขาวสารนี้มีความสัมพันธกับปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายอยาง เชน 
ทัศนคติเดิมของผูรับสาร ตามท่ีเฟสติงเจอร  (Festinger, L.A.) ไดเสนอไวในทฤษฎีความไมลงรอย
ของความรูความเขาใจ  ซ่ึงกลาววาบุคคลมักจะแสวงหาหรือเลือกสรรขาวสารเพื่อสนับสนุน
ทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเล่ียงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง 
 ซ่ึงสอดคลองกับท่ีเบเรลสันและสไตเนอร (Berelson and Steiner, 1964) กลาววา คนเรา
มีแนวโนมท่ีจะดูและฟงการส่ือสารท่ีสอดคลองกับกรอบอางอิงทางความคิดของเขา  กรอบอางอิง
ทางความคิดเหลานี้จะทําใหเกิดความแตกตางกันในเร่ืองของความรู ความเช่ือ ทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางการส่ือสารของคน 
 สวนชแรมม (Schram, 1973) มีความเห็นท่ีแตกตางกันออกไป คือ เห็นวาการเลือก
เปดรับสารนั้นข้ึนอยูกับปจจัยท่ีซับซอนหลายประการ  ไดแก 
 1. การหาไดงายของส่ือหรือขาวสาร  เชน  คนเรามักจะมองดูปายโฆษณาขนาดใหญ
มากกวาขนาดเล็ก  หรือคนเรามีแนวโนมท่ีจะอานหนังสือถามันอยูใกลมือหรือหาไดงาย  มากกวาท่ี
จะตองออกไปเพ่ือหาซ้ือมาอาน 
 2. ความแตกตางของฉากหลัง  หรือความแตกตางเม่ือเทียบกับสภาพแวดลอมรอบๆ 
เชน คนเรามักสนใจพาดหัวขาวท่ีมีอักษรขนาดใหญมากกวาอักษรขนาดเล็ก 
 3. ประสบการณท่ีผานมาของผูรับสาร 
 4. การประเมินประโยชนของขาวสารนั้น ๆ โดยคนเราจะแสวงหาขาวสารท่ีสนอง
ความตองการของตนเองในเร่ืองตาง ๆ 
 5. การศึกษาและสถานภาพทางสังคมของผูรับสาร  คนท่ีมีการศึกษาสูงจะเลือกรับ
ขาวสารและเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับสาธารณชนมาก  และท้ังการศึกษาและสถานภาพทางสังคมท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการใชส่ือส่ิงพิมพและการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
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 นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางดานสังคม  จิตใจและลักษณะสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกเปดรับขาวสาร  ไดแก  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อ  อุดมการณ  ลัทธินิยม 
ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  ประสบการณ  ฯลฯ 
 2) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)               
เม่ือผูรับสารเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ก็จะเลือกตีความหมายความเขาใจของ
ตัวเอง  หรือตามทัศนคติตามประสบการณ  ตามความเช่ือความตองการ ตามความคาดหวัง                    
ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณขณะน้ัน เปนตน 
 3) กระบวนการเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกจดจํา
ขาวสารเฉพาะท่ีตรงกับความสนใจ  ความตองการ ทัศนคติ  ฯลฯ  ของตนเอง 
 ในการเลือกเปดรับขาวสาร   ผูรับสารแตละคนจะเลือกเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกันนั้น
ยอมข้ึนอยูกับลักษณะการเปดรับส่ือของผูรับสารดวยเชนกัน  เนื่องดวยคุณลักษณะและความ
หลากหลายในรูปแบบของส่ือ  ผูสงสารจึงมีโอกาสเลือกส่ือท่ีจะไดใชมาก  แตเปาหมายของการ
เลือกส่ือนี้คือเพ่ือใหเขาถึงผูรับสาร  ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจการเปดรับส่ือและผูรับสารเปนสําคัญ 
ซ่ึง  พรทิพย  วรกิจโภคาทร (2539) ไดสรุปถึงการเปดรับส่ือของผูรับสารวา ผูรับสารจะเลือกเปดรับ
ส่ือตามลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. เลือกส่ือท่ีสามารถจัดหาได (Availability) ธรรมชาติของมนุษยนั้นจะใชความ
พยายามเพียงระดับหนึ่งเทานั้น อะไรท่ีไดยากมาก ๆ  มักจะไมไดรับการเลือก  แตถาสามารถไดมา
ไมยากนักมักจะเลือกส่ิงนั้นเชนเดียวกับส่ือ  ผูรับสารจะเลือกส่ือท่ีไมตองใชความพยายามมาก  เชน 
ผูรับสารท่ีข้ึนรถโดยสารอาจเลือกรับส่ือโฆษณาทางรถประจําทางซ่ึงเปนส่ือโฆษณาเคล่ือนที่ 
เพราะเปนส่ือท่ีหาไดงายในขณะท่ีตองรอรถ 
 2. เลือกส่ือท่ีสอดคลอง (Consistence) รับความรู คานิยม ความเช่ือและทัศนคติของตน 
เชน นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการมักนิยมอานหนังสือพิมพมติชนมากกวาหนังสือพิมพอ่ืน            
เพราะเปนหนังสือพิมพท่ีใหขาวสาระความรูในแงวิชาการท่ีสอดคลองกับตน 
 3. เลือกส่ือท่ีตนสะดวก (Convenience) ปจจุบันผูรับสารสามารถเลือกรับส่ือไดท้ังทาง
วิทยุโทรทัศน  หนังสือพิมพ  นิตยสารหรือส่ือเคลื่อนท่ี  แตละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับส่ือ                 
ท่ีแตกตางกันตามท่ีตนสะดวก  เชน  บางคนนิยมรับฟงขาวทางวิทยุขณะขับรถ  หรือชอบดูโฆษณา
ตามปายขางทาง  ตามรถประจําทาง  ขณะรถติด  เปนตน 
 4. เลือกส่ือตามความเคยชิน (Accustomedness) ปกติจะมีบุคคลกลุมหนึ่งท่ีทุกสังคมท่ี
ไมคอยเปล่ียนแปลงการรับส่ือท่ีตนเคยรับอยู  ซ่ึงจะพบมากในบุคคลท่ีมีอายุมาก  เชน เคยฟงวิทยุ
เปนประจํามักจะไมสนใจโทรทัศนหรือส่ืออ่ืน ๆ  เปนตน 
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 5. ลักษณะเฉพาะของส่ือ  เปนคุณลักษณะเฉพาะของส่ือท่ีมีผลตอการเลือกส่ือของผูรับสาร 
เชน  ลักษณะเดนของหนังสือพิมพ  คือสามารถใหขาวสารในรายละเอียดดีกวา  ราคาถูก  และ
สามารถนําติดตัวไปไดทุกแหง  โทรทัศนทําใหเห็นภาพเปนจริงได  เราใจ  มีความรูสึกเหมือนรวม
อยูในเหตุการณ  มีสีสันดึงดูด  เชนเดียวกับโฆษณารอบคันรถโดยสารประจําทางปรับอากาศเปนส่ือ
โฆษณาเคล่ือนท่ีท่ีวิ่งไปตามเสนทางตาง ๆ  ทําใหพบเห็นไดงายตามทองถนนทั่วไป  เปนตน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนนี้  จะเห็นไดวา 
มนุษยมีความจําเปนท่ีจะตองติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกัน  และจะเปดรับขาวสารก็ตอเมื่อตองการ
ขาวสารขอมูลตาง ๆ ท่ีตนเองสนใจ  ซ่ึงความสนใจของแตละคนก็จะแตกตางกันออกไป ดวยสาเหตุ
นี้จึงทําใหผูรับแตละคนมีการเปดรับส่ือและขาวสารท่ีแตกตางกันไปดวย  ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิด
และทฤษฎีนี้เพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษาถึงความสัมพันธของการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพของผูใชบริการ 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Concept of Perception) เปนกระบวนการตีความหมายส่ิงท่ีเรา
พบเห็นในส่ิงแวดลอม  สวนความหมาย (meaning)  คือ  ส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการตีความหมายหรือ
การรู  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเราจะมีความหมายตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางไร  ยอมข้ึนอยูกับการท่ีเรารับรู   
(perceive)  หรือตีความหมาย (interpret)  ส่ิงนั้นอยางไร  ในการรับรูและตีความหมายส่ิงท่ีเราได 
พบนั้นเรากระทําโดยอาศัยประสบการณของเรา  ประสบการณของเรามีอิทธิพลตอการรับรูและ
ความหมายของเราตอส่ิงท่ีเราพบนั่นเอง    

 สุโท เจริญสุข (2520 : 24) ไดใหความหมายของการรับรูไววา การรับรู คือ การรูจัก         
ส่ิงตาง ๆ  สภาพตาง ๆ  ภาวะตาง ๆ  ท่ีเปนส่ิงเรามาทําปฏิกิริยากับตัวเรา  เปนการแปลอาการสัมผัส
ใหมีความหมายข้ึนเปนความรู  รูสึกข้ึนเฉพาะตัวสําหรับบุคคลนั้น ๆ  

 จําเนียร  ชวงโชติ  และคณะ  (2526 : 86)  กลาววา  การรับรู  หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลไดนําเอาส่ิงท่ีตนไดเห็น ไดยิน ไดสัมผัส  ไดรูสึกจากส่ิงเราภายนอกรอบตัวบุคคล เขามาจัด
ระเบียบและใหความหมายโดยอาศัยประสบการณเดิมหรือความรูสึกเดิมออกเปนความรูความเขาใจ
ท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง 
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 ลักขณา  สิริวงษ  (2530 : 62)  ใหความหมายของการรับรูวา  การรับรู หมายถึง อาการ
สัมผัสท่ีมีความหมาย (Sensation) และการรับรูเปนการแปล หรือตีความแหงการสัมผัสท่ีไดรับ
ออกมาเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมายอันเปนท่ีรูจักและเขาใจกัน 
 อาจกลาวไดวาประสบการณ  คือส่ิงท่ีเรารับรู  พบเห็น มีความหมายและจดจําไวใช   
ซ่ึงไดแก  ความเช่ือ,  คานิยม,  ภาษา,  ความรู,  สถานะทางสังคม,  ทัศนคติ,  บุคลิกลักษณะ, ศาสนา 
วัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณี, อาชีพ, ความตองการ, อารมณ เปนตน เรารับรูและ
ตีความหมายส่ิงท่ีเราประสบโดยอาศัยความหมายจากประสบการณท่ีเรามีอยู  หากส่ิงท่ีเราพบเห็น
เปนส่ิงใหมซ่ึงเราไมเคยมีประสบการณมากอนเราก็ทําใหส่ิงนั้นมีความหมายไดดวยการเลือก  
(select) เพิ่มเติม (add) บิดเบือน (Distort) หรือโยงส่ิงนั้นใหเขากับประสบการณของเรา  ดังได
กลาวแลววาประสบการณ (experience) มีอิทธิพลตอการรับรู (perception) และความหมาย 
(meaning) ของคน  แตเนื่องจากคนแตละคนมีประสบการณท่ีแตกตางกัน ไมมีใครท่ีจะมี
ประสบการณเหมือนกันดังนั้น  แตละคนจึงมีการรับรูตอส่ิงท่ีพบเห็นแตกตางกันไป ในเร่ืองการ
รับรูนี้  เนื่องจากคนเราจะมีการรับรูท่ีแตกตางกัน  ความลมเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดข้ึนได        
ถาเราไมยอมรับความแตกตางในเร่ืองการรับรูท่ีแตกตางของแตละบุคคล   การรับรูเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการส่ือสาร  ทัศนคติและความคาดหวังของผูส่ือสาร  การรับรูเปนกระบวนการทางจิต        
ท่ีตอบสนองตอส่ิงเราท่ีไดรับเปนกระบวนการเลือกรับสาร  การจัดสารเขาดวยกัน  และการตีความ 
สารท่ีไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง 
 
ภาพท่ี  1  กระบวนการรับร ู  
 
 
  สาร  ก.   

  สาร ข.   

  สาร ค.   
 

      ตัวกรองการส่ือสาร 
 
ท่ีมา :  พัชนี   เชยจรรยา  เมตตา วิวัฒนานุกลู  และ  ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ.  2541, หนา 13.  
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สาร ข. 
ตีความ 
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              จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการรับรูท่ีเร่ิมจากการเปดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ  
โดยผานตัวกรองการส่ือสาร ไมวาจะเปนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม ความเชือ่ ประสบการณ  
เพื่อตีความออกมาเปนการรับรูในดานตาง ๆ  ตามความเขาใจของผูรับสาร 

 Dollard Miller (อางถึงใน จาํเนียร  ชวงโชติ, 2529 : 26-31) ไดกลาวถึงกระบวนการ
เรียนรูวามีสวนประกอบตาง ๆ  ดังนี้  

 1. แรงขับหรือแรงผลักดัน (Drive) การเรียนรูมักเกิดข้ึนในขณะท่ีมีแรงผลักดันท่ีแข็งแกรง
พอจะบังคับใหกอได แรงผลักดันในที่นี้หมายถึง สภาวะท่ีรางกายถูกกระตุนเพื่อใหมีการกระทํา
ตอบสนอง 

 2. ส่ิงเรา (Stimulus) เปนวัตถุหรือส่ิงใดก็ตามที่มีอยูในสภาพแวดลอมซ่ึงบุคคลนึกภาพ 
พจนได และเปนตัวกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติตอบ เชน ยีห่อสินคา รูปภาพ  พรีเซ็นเตอร  สีสัน  
หรือขอความ   เปนตน 
 3. การตอบสนอง (Response) คือ ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมท่ีแสดงการยอมรับ เม่ือไดรับ
การกระตุนจากส่ิงเราท้ังท่ีสามารถสังเกตเห็นได เชน การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ และไมสามารถ
สังเกตเห็นไดแสดงออกภายใน เชน ความคิด การรับรู ความรูสึก ทัศนคติ หรือความคิดเห็น             
ซ่ึงเทอรสโตน (อางถึงใน  ปติยา  สุคนธมาน, 2544) ไดกลาววา  ความคิดเห็น  เปนผลรวมท้ังหมด
ของมนุษยเกี่ยวกับการรับรูท่ีแสดงออกมาเปนความความคิด ความรูสึกตาง ๆ การแสดงออกทาง      
การพูด และความคิดเหน็นีเ้ปนสัญลักษณของทัศนคติ การวัดทัศนคติทําไดโดย วัดความคิดเหน็
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ทัศนคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและดานลบ 
ท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง ความรูสึกเหลานี้ผูรูสามารถบอกความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเหน็ดวย  
 4. การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การใหผลตอบแทนท่ีดีเมื่อการสนองตอบเปน         
ท่ีนาพอใจ  และถาการกระทํานั้นไดรับการเสริมแรงในทางท่ีดีบอย ๆ ก็จะนําไปสูการกระทําท่ีเปน
นิสัยในทางตรงกันขามหากการตอบสนองใด  ๆไดรับการลงโทษการกระทํานั้นก็จะไมเกิดอีก การเสริมแรง
จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการเรียนรูเกิดข้ึนรวดเร็ว 
 5. การเก็บรักษาผล (Retention) เปนข้ันสุดทายของกระบวนการเรียนรูผลของการตอบสนอง  
ท่ีไดรับการเสริมท้ังในแงบวกแงลบ  จะถูกสงมาเก็บไวในสวนความทรงจําของสมอง  เพื่อใชเปน
แนวทางในการแสดงพฤติกรรมในคร้ังตอ ๆ ไปท่ีไดรับการกระตุนจากตัวกระตุนเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน แตหากขอมูลท่ีเก็บไวไมไดถูกนําไปใชเลยเม่ือเวลาผานไปนานเขากจ็ะถูกลืมหายไป
จากความทรงจํา 
 โดยท่ัวไปการรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตาม
ประสบการณและการส่ังสมทางสังคม  โดยเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวได

DPU



 27 

ท้ังหมด  แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น  แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว
ตางกัน  ฉะนั้น  เม่ือไดรับสารเดียวกัน  ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกัน
ตางกัน  โดยท่ัวไปการรับรูท่ีแตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอยาง 
 1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (motives) เรามักเห็นในส่ิงท่ีเราตองกาเหน็และไดยนิใน
ส่ิงท่ีเราตองการไดยิน  เพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 2.  ประสบการณเดิม (past  experience) คนเราตางเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอมตางกัน
หรือ ถูกเล้ียงดูดวยวิธีตางกันและคบหาสมาคมกับคนตางกัน  จึงมีการรับรูท่ีแตกตางกันตาม
ประสบการณเดิมท่ีตางกัน 
 3. กรอบอางอิง (frame of reference) ซ่ึงเกิดจากการส่ังสมอบรมทางครอบครัวและ
สังคม  ฉะนั้น   คนตางศาสนากันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเร่ืองตาง ๆ กันได 
 4.  สภาวะแวดลอม เชน คนท่ีอยูในสภาพแวดลอมตางกัน อุณหภูมิ บรรยากาศ       
สถานท่ี    ก็จะตีความสารท่ีไดรับนั้นแตกตางกัน 
 5. สภาวะจิตใจและอารมณ  ไดแก  ความโกรธ  ความกลัว  คนเราท่ี มีสภาวะจิตใจและ
อารมณท่ีแตกตางกันกจ็ะมีมุมมองท่ีจะรับรูสารแตกตางกัน 
 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู  (Concept of Perception) นี้ จะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดย
ไมรูตัวหรือต้ังใจก็ได โดยมักเกิดข้ึนตามประสบการณ และการส่ังสมทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรูเปนจึงเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวพันกับลักษณะความแตกตางทางประชากรศาสตร เนื่องจากการ
รับรูจึงเปนกระบวนการเบ้ืองตน ท่ีจะนาํผูรับสารไปสูการจดจําส่ิงตางๆท่ีไดพบเห็น ท้ังนี้ผูวิจัย          
จึงนําแนวคิดดงักลาวมาเปนแนวทางในการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศ
ยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 
6.  แนวคิดเก่ียวกับการจดจํา 
 
 ความหมายของการจํา 
           สําหรับแนวคิดเกี่ยวกบัการจําไดมีผูใหความหมายไวอยางกวางขวาง สามารถสรุปได
ดังนี ้

            อรทัย  ช่ืนมนุษย (2527 : 147) ไดใหความหมายไววา การจําเปนกระบวนการอยางหนึ่ง
ของจิตใจท่ีทําการตอบสนองบางสวนหรือบางส่ิงท่ีไดเรียนรูแลวมาแสดงออกไดอีก หรือบางทีมีการ
ใหความหมายของความจําวา  เปนการรูสติในส่ิงท่ีผานมาในอดีตใหกลับกระจางข้ึนชัดในขณะปจจุบัน 
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 สวนา  พรพัฒน (2532 : 247) ไดกลาวถึงการจําวา  การจําเปนการบันทึกสะสมความรู
ตาง ๆ ท่ีไดประสบมาท้ังทางตรงและทางออม การจํานี้เกี่ยวของกับการลืม  (Forgetting) มาก                   
มีผูพยายามสรางกฎเกณฑและหาความสัมพันธของสองอยางนี้ไวมากมาย  แตไมสามารถสรุปได 
แนชัดวาจริง ๆ เปนอยางไร  เชน  คนท่ีเรียนรูไดชาเวลาจําอะไรมักจําไดแนและจําไดนาน  แตใน
ขณะเดียวกันคนท่ีฉลาดก็สามารถเรียนรูไดเร็ว  จําไดเร็ว  อยางไรก็ตามการวัดปริมาณความจําและ
การลืมเปนส่ิงท่ีสามารถกระทําได 

              สถิติ  วงศสวรรค (2529 : 211) ไดสรุปการจําไววา  การจํา หมายถึง  ความสามารถใน
การแสดงใหรูไดวา ไดรู ไดประสบมา ไดจําส่ิงใดมาบาง คือ การท่ีจิตใจ สมอง เก็บรวบรวม
พฤติการณตาง  ๆท่ีพบเห็นมาแลวและยังรูสึกวา ยังรูจัก ยังระลึกนึกไดไมวาเวลาท่ีผานไปจะชาหรือเร็ว 

                    แบดดิเลย (Baddeley, 1982) ไดสรุปถึง เร่ืองของการจําไววา การจําคือความสามารถ   
ท่ีจะเก็บสะสมขอมูลและนําเอาขอมูลนั้นไปใชประโยชนได ถาปราศจากซ่ึงการจาํแลว มนษุยจะ 
ไมมีความรูสึกในดานการมองเห็น การไดยนิ การคิด เราอาจจะไมมีภาษาท่ีใชพูดคุยระดับสติปญญา
ของมนุษยจะไมมีการพัฒนา ทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ีจะเปรียบไดเชนเดยีวกับวัตถุส่ิงของตาง ๆ นั่นเอง 
 นอกจากนี้ การจํา  ยังหมายถึง  การรักษาไวซ่ึงผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
หรือการเรียนรูใหคงอยูตอไปหรือ  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถถายทอดส่ิงท่ีรับรูและ                       
เก็บเหตุการณตาง ๆ ท่ีประสบมาไดอยางถูกตอง  (อาภา  จันทรสกุล,  2526 : 54) 
 
 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการจํา 
                    1.  พันธุกรรม เปนท่ีทราบกนัดวีา บุคคลใดกต็ามท่ีมีบิดามารดามีลักษณะและความสามารถ
ในการจําดี ยิ่งสงผลทําใหบุตรธิดาของตนมีความจําดีไปดวย ซ่ึงในเร่ืองนี้ในวงการแพทยเช่ือวา 
วงจรแหงความจําบางเร่ืองไดมีการเตรียมตัวไวลวงหนาตั้งแตทารกอยูในครรภมารดา 
 2. อายุ โดยท่ัวไปแลว เม่ือบุคคลมีอายุ 35 ป หรือมากกวานั้น เซลลประสาทในสมอง
จะเร่ิมเหี่ยวฝอ และจะสูญหายไปทุก ๆ ขณะ เม่ือถึงจดุหนึ่งจะทําใหเกิดอาการจําอะไรไมคอยได         
ซ่ึงทุก คนมักจะเปนเชนนี ้
 3. โรคเก่ียวกับความจํา โรคท่ีทําใหความจําเส่ือมถอยลงมีหลายชนิด คือ โรคสมอง
เส่ือมในคนสูงอายุ ซ่ึงจะเกดิเม่ือคนอาย ุ 60 ปข้ึนไป อาการของโรคท่ีพบคือ มีอาการหลงลืม             
ชวยตนเองไมไดและอีกโรคคือ โรคสมองเส่ือมกอนวยั ซ่ึงจะเกดิข้ึนกับคนวยักอน 60 ป และมี
อาการหลงลืมชวยตัวเองไมได  โดยปกติแลวจะเกิดเมื่ออายุประมาณ 40 –50 ป 
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 นอกจากนี้  ยงัมีโรคท่ีทําใหเกิดการหลงลืมได คือ โรคลมชัก โรคหมักเมา โรคพิษสุรา
เร้ือรัง  โรคสมองพิการจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะ   เปนตน 
 4. แรงจูงใจ สภาพการณบางอยางท่ีจะมีอิทธิพลตอการจําได ประกอบดวยสถานการณ
หลายชนิด  เชน   
                  -  ความเหนื่อยลา  อาจเนื่องมาจากความเหนื่อยลาทางรางกายหลังจากการทํางาน
หนักก็จะผลทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีไมอยากจะจํา ไมอยากจะเรียนรู  นอกจากนั้นความเหนื่อยลา          
อาจหมายถึงลาสมอง คือ หลังจากใชความคิดอยางหนักติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ ทําใหการจํา
เส่ือมถอยลงได 
   -  ความวุนวายทางอารมณ ในชวงระยะเวลาท่ีมนุษยมีความวุนวายทางอารมณนั้น    
การที่จะเรียนรู การที่จะเกิดการจําไดยอมเกิดข้ึนไดยาก เพราะการเกิดความวุนวายทางอารมณ             
ถาผูเรียนมีความกังวลเพยีงเล็กนอย กจ็ะมีสวนชวยใหการเรียนรูนัน้เปนไปไดงายข้ึน แตการเรียนรู
ท่ียากข้ึนไปและมีความวุนวายทางอารมณมาก ยอมทําใหความจําไมเกิดข้ึน (อุบลรัตน เพ็งสถิตย,  
2533) 

 เสรี วงษมณฑา (2531)ไดกลาวไววา  การเรียนรูเปนส่ิงท่ีสามารถกําหนดพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมาย เพราะการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญท่ีกอใหเกดิการจดจําช่ือสินคาหรือบริการนัน้ ๆ ไดดีมาก 
 โดยสรุปแลว   การจดจําเปนกระบวนการอยางหนึ่งทางจติใจ   ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะ
เปนความสามารถในการตอบสนองตอบางส่ิงบางอยางท่ีเคยมีประสบการณมาแลว ใหสามารถ
แสดงออกไดอีกคร้ังหนึ่ง หรืออาจกลาวไดวาเปนความสามารถในการระลึกถึงเหตุการณ หรือส่ิงตาง ๆ 
ใหฟนกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง 
     ผูวิจัยจึงนําแนวคิดนี ้ มาใชศึกษาการจดจําส่ือโฆษณาของผูใชบริการในทาอากาศยาน
ตอไป 
 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ปติยา  สุคนธมาน  (2544)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “การเปดรับ  การจดจํา  และความคิดเห็น
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอส่ือโฆษณาภายในรถไฟฟาและภายในสถานี
รถไฟฟา”  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจการอานหรือดูส่ือโฆษณาจาก
ภายในรถไฟฟาและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสอยูในระดับปานกลาง  ในสวนของการ
จดจําองคประกอบโฆษณา  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญจะจํารูปภาพจากส่ือโฆษณาไดมากท่ีสุด  
ในดานความคิดเห็น  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง             
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เม่ือวิเคราะหจากความถ่ีในการใชบริการและลักษณะทางประชากร  สรุปวา  ความถ่ีของการใช
บริการมีผลตอการเปดรับและจดจําส่ือโฆษณา  สวนลักษณะทางประชากรทางดานอายุเทานั้นท่ีมี
ตอการจดจํา  และลักษณะทางประชากรทางดานเพศเทานั้นท่ีมีผลตอความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือโฆษณา
ภายในรถไฟฟาและบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส   

          รตินา สาครวิสัย (2543) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชส่ือของ
ผูโฆษณาและทัศนคติของผูโดยสารท่ีมีตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ” ผลการวิจัยพบวา   
ปจจัยท่ีมีผลในการเลือกใชส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  คือ  ปจจัยตัวสินคา  กลุมเปาหมาย  
งบประมาณ  อัตราคาโฆษณา  คุณสมบัติของส่ือ  ระยะเวลา  ส่ือหลักส่ือเสริม  ท่ีตั้งของส่ือ  และ
การประเมินผล เม่ือวิเคราะหลักษณะทางประชากรของผูโดยสาร ไดแก เพศ อายุ อาชีพการศึกษา
และรายไดตอเดือนพบวามีผลตอทัศนคติไมแตกตางกัน งานวิจัยนี้สรุปวา ผูโดยสารสวนใหญมี
ทัศนคติตอส่ือโฆษณาและสินคาท่ีโฆษณาผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพในระดับปานกลางถึงสูง 

            ปรีชา สงกิตติสุนทร (2541) ไดวิจยัเร่ือง “การวิเคราะหวิธีการนําเสนอภาพโฆษณา           
ในนิตยสาร” โดยศึกษาจากภาพสินคาและบริการ 20 ประเภท ที่มียอดคาใชจายในการโฆษณา
สูงสุดในนิตยสารตลอดป พ.ศ. 2539 โดยเลือกศึกษาจากนติยสาร 14 ประเภทท่ีมียอดรายรับคาโฆษณา
สูงสุด มาทําการวิเคราะหวิธีการนําเสนอภาพโฆษณาจาก 14 วิธี เพือ่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
วิธีการนําเสนอภาพโฆษณากับลักษณะกลุมผูอานนติยสาร ประเภทสินคาและบริการ รวมถึงประเภท
ของแรงจูงใจในช้ินงานโฆษณา ผลการวจิยัพบวา  วิธีการนําเสนอภาพโฆษณาการใชสินคาพบมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการนําเสนอภาพสินคาเปนตัวเอก และภาพประกอบพาดหัว ตามลําดับ          
ในดานการใชแรงจูงใจ พบวา มีการใชแรงจูงใจดานเหตุผลมากกวาอารมณ สวนความสัมพันธของ
วิธีการนําเสนอกับลักษณะของผูอานนิตยสาร พบวา ลักษณะของกลุมผูอานท้ัง เพศ อายุ รายได  
ลวนมีความสัมพันธกับวิธีการนําเสนอภาพโฆษณาในนิตยสารท้ังส้ิน  

 อสิดา ทวัฒนสิน (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การตระหนักรู จดจําและทัศนคติของ           
ผูขับข่ีรถยนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอส่ือโฆษณาทางทายรถสามลอเคร่ือง” ผลการวิจัยพบวา     
กลุมตัวอยางเกือบคร่ึงหนึ่งจบปริญญาตรี และเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดสวนบุคคล
ตอเดือนมากท่ีสุด 2 กลุม คือ มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป และต่ํากวา 10,000 บาท สําหรับการ
ตระหนกัรูนั้น สวนใหญรับรูส่ือโฆษณาประเภทน้ี แตการจดจําตัวส่ือโฆษณานัน้ มีไมมากโดยจะจาํ
ยี่หอสินคาไดมากท่ีสุด รองลงมาคือภาพโฆษณาทางทายรถสามลอเคร่ืองนั้น กลุมตัวอยางมีความรูสึก
คอนขางเปนกลางตอส่ือนั้น แตมีความรูสึกชัดเจนวาเหมาะสมสําหรับสินคาท่ีมีราคาถูกนอกจากน้ี
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แลวจากการศกึษาทัศนคติโดยแยกตามลักษณะทางประชากรพบวา ลักษณะท่ีแตกตางทางประชากร
ไมมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอสื่อโฆษณาทางทายรถสามลอเคร่ือง 

 พรทิพย บุญยงค (2539) ไดวิจัยเร่ือง “การเสนอสารในขอความโฆษณาในหนังสือพิมพ
ภาษาไทย ระหวาง พ.ศ. 2387 – พ.ศ. 2487 “โดยศึกษาวิธีการเสนอสารในขอความโฆษณาใน
หนังสือพิมพภาษาไทย  ผลการวิจัยสรุปไดวา  วิธีการเสนอสารในขอความโฆษณาในหนังสือพิมพ
ภาษาไทย มี 7 วิธีดังนี้ คือ การเสนอสารดวยการบอกกลาว การเสนอสารดวยการใชบทสนทนา  
การเสนอสารดวยการใชบทรอยกรอง  และการเสนอสารดวยการโนมนาวใจ  การเสนอสารดวยการ
พรรณนา การนําเสนอสารดวยการใชภาพประกอบพาดหัว  การนําเสนอดวยการยั่วยุ  การนําเสนอ
โดยเจาะจงกลุมเปาหมาย ซ่ึงพบวาการนําเสนอสารโฆษณาในหนังสือพิมพจะนิยมใชขอความส้ัน ๆ  
มากใชขอความยาว ๆ โดยวธีิท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ การนําเสนอสารดวยการใชภาพประกอบพาดหัว  
ในขณะท่ีการนําเสนอสารดวยการใชบทรอยกรองนยิมใชนอยท่ีสุด 
 
DPU



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ การเปดรับ             
การรับรูและการจําไดของผูใชบริการ”   ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 
 
รูปแบบการวิจัย 
 
 ผูวิจัยแบงรูปแบบการวิจัยออกเปน  2  สวน  ไดแก 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ โดยจะเปนการวิเคราะห          
ในสวนของการนําเสนอดวยภาพโฆษณา (Illustration) ตามแนวคิดหลักการสรางสรรคงานโฆษณา
โดยใชแบบลงรหัส (Coding  sheet)  เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 สวนท่ี 2  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-shot descriptive 
Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อวัดการเปดรับ  
การรับรูและการจดจําท่ีมีตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
สวนท่ี 1 การวิเคราะหส่ือโฆษณา 

 ประชากร 
 การวิจัยคร้ังนี้ประชากรที่นํามาศึกษา  คือ  ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  ในชวง
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2546   ท้ังหมด  จํานวน 42 ช้ิน  

 แหลงขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจาก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
  ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจส่ือโฆษณาในพ้ืนท่ีทําการวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหตาม
ประเด็นท่ีตองการศึกษาโดยการใชแบบลงรหัส (Coding Sheets) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห
ส่ือโฆษณาตามหลักแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ 

DPU



 33 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
  ขอมูลท่ีไดจากเอกสาร  ตํารา  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพและผลงานวิจัยตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของจากการคนควาตามสถานท่ีตาง ๆ  อาทิ  หองสมุด  สถาบันวิจัยแหงชาติ  ฝายงานบริการ
พื้นที่ทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลสวนหน่ึงไดจากการรวบรวมเอกสาร  ตําราและผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ         
สวนหนึ่งไดจากการสํารวจส่ือโฆษณาท่ีปรากฏในทาอากาศยานกรุงเทพในชวงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 อาคารระหวางประเทศ  และอาคารภายในประเทศ  ในพื้นท่ี        
ท่ีทําการศึกษา 
 เกณฑท่ีใชในการศึกษาขอมูลจะใชตามแนวคิดหลักการสรางสรรคส่ือโฆษณา ดังนี้
 1. รูปแบบการนําเสนอในลักษณะภาพสินคาเพียงอยางเดียว (Product Alone) แยกออก        
ไดเปน 
  - ภาพสินคาอยางเดียว (Product  Alone) 
  - ภาพสินคาพรอมการตกแตงประกอบ (Product in Selling) 
  - ภาพบางสวนของสินคา (Product feature) 
  - ภาพประกอบพาดหัว (Dramatizing the headline) 
 2. รูปแบบการนําเสนอในลักษณะภาพสินคาพรอมใช (Product ready to be used) แยกออก
ไดเปน 
  - ภาพสินคากําลังถูกใช (Product in use) 
  - ภาพการทดสอบสินคา (Product in test) 
 3. รูปแบบการนําเสนอในลักษณะภาพแสดงผลการใชสินคา (Result) แยกออกไดเปน 
  - ภาพยืนยันผลการใชสินคา (Testimonial) 
  - ภาพผลการใชสินคา (Result) 
  - ภาพเปรียบเทียบ (Comparison / Contrast) 
  - ภาพแสดงถึงการแกไขปญหาเม่ือใชสินคา (Problem) 
 4. รูปแบบการนําเสนอในลักษณะภาพวาด (Cartoon) แยกออกไดเปน 
  - ภาพการตูน (Cartoon) 
  - ภาพประดิษฐ (Abstract design) 
  - ภาพแผนภูมิหรือแผนภาพ (Chat and Diagram) 
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  - ภาพเพอฝนจินตนาการ (Fantasy) 
 5. รูปแบบการนําเสนอในลักษณะอ่ืน ๆ 
  - ภาพตอเนื่อง (Continuous) 
  - ภาพสัญลักษณการคา (Trade Character) 
         -  ภาพผูนําเสนอ  (Presenter) 
  - ภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบบันทึกรายการ (Check list) 
 2. แบบลงรหัส (Coding Sheets) 
 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหส่ือโฆษณา ดังนี้ 
 1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเพื่อใชในการพิจารณาโดย
ใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง ตามหลักการสรางสรรคงานโฆษณา จากนั้นจึงนํามา
ปรับปรุง เพื่อนําออกทดสอบ  
 2. ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) นี้  จะเปนการมุงทดสอบการวิเคราะหรูปแบบ
การนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยใหผูรวมวิจัยท้ัง 3 คน (รวมตัวผูวิจัย) ลงรหัส
วิเคราะหส่ือโฆษณาในบริเวณทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยการเลือกเจาะจง  (Purposive Sampling) 
คือ ใหผูรวมวิจัยวิเคราะหส่ือโฆษณาท่ีปรากฏบริเวณอาคารภายในประเทศและระหวางประเทศ        
ฝงขาออกจํานวน 10 ช้ิน (ช้ินงานเดียวกัน) ทดสอบการลงรหัสดวยการนับจํานวนครั้งท่ีผูรวม             
ลงรหัสมีความคิดเห็นตรงกันมาคํานวณหาคาความนาเช่ือถือ โดยใชสูตร โฮลสติ (Ole R. Holsti) 
คือ (Richard W. Budd, Robert K. Thorpand Lewis Donohew, 1976 : 68) 

  R  = 
321

3,2,1

CCC

]C[3

++
 

  C1,2,3    = จํานวนคร้ังท่ีผูรวมลงรหัสท้ัง 3 มีความคิดเห็นตรงกัน 
  C1+C2+C3     = จํานวนคร้ังรวมกันท่ีผูลงรหัสท้ัง 3 คนพิจารณา 
  R    = ความนาเช่ือถือ 
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 มาตรฐานจากสูตรกําหนดไววาความนาเช่ือถือไมควรต่ํากวา 0.75  จึงถือวามีความ
นาเช่ือถือ  ผลผลการคํานวณความนาเช่ือถือในคร้ังนี้  
  R  =            3 (1,367)            
     1,602 + 1,602 +1,602 
   =  0.853 
  คาความนาเช่ือถือท่ีได  คือ  0.853  ซ่ึงมีคาสูงกวาคาความนาเช่ือถือท่ีกําหนดไวคือ 0.75 
ดังนั้น   จึงเช่ือไดวาการลงรหัสในคร้ังนี้มีความนาเชื่อถือ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ มาทําการ
วิเคราะหตามแนวคิดหลักการสรางสรรคงานโฆษณาท่ีกําหนดไวขางตนซ่ึงใชเปนเกณฑใน
การศึกษาคร้ังนี้   
   ท้ังนี้  ช้ินงานโฆษณาในแตละช้ิน มีรูปแบบการนําเสนอแบบใดตามเกณฑท่ี
กําหนดใหบันทึก 1 หนวย  หากชิ้นงานโฆษณาใดมีรูปแบบการนําเสนอมากกวา 1 รูปแบบให
บันทึกอยางละ 1 หนวย เชน โฆษณาบัตรเครดิตธนาคารเอเชีย อาจจะมีรูปแบบการนําเสนอท้ังการ
ใชภาพประกอบพาดหัว  และภาพผูนําเสนอสินคา  ใหบันทึกเปนกลุมการใชภาพประกอบพาดหัว        
1 หนวย  และกลุมการใชภาพผูนําเสนอสินคา 1 หนวย  เปนตน 
 2. จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห มาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละเปรียบเทียบ
โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนสถิติรอยละและคาเฉล่ีย 
 3. นําแนวคิดและหลักการทฤษฎี  หรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหและสรุปผลตอไปตามแนวทางในการศึกษาและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 
สวนท่ี 2  การวิจัยเชิงสํารวจ 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  คือ ผูใชบริการทาอากาศยานกรุงเทพ
ชาวไทยท้ังอาคารภายในประเทศและอาคารระหวางประเทศ  ท้ังเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีจํานวน
มากกวา 30,985,938 คน  เนื่องจากสถิติผูโดยสารทาอากาศยานกรุงเทพภายในประเทศและระหวาง

DPU



 36 

ประเทศมีจํานวนรวมท้ังส้ินประมาณ 30,985,938 คน (ท่ีมา : ทาอากาศยานแหงประเทศไทย, 2544) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงอนุมานไดวาจํานวนผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  เม่ือรวมผูท่ีมิใชผูโดยสาร 
จะมีจํานวนมากกวา 30,985,938 คน 
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูใชบริการทาอากาศยานกรุงเทพชาวไทยจํานวน 
400 คน ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปในการประมาณขนาดของ               
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2533 : 87) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 
เปอรเซ็นต โดยมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 0.05 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือใหไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
จาํนวน 400 คน   โดยกําหนดโควตาจากตารางดังนี้ 
 

อาคาร เพศชาย เพศหญิง รวม 
ภายในประเทศ 100 100 200 
ระหวางประเทศ 100 100 200 

รวม 200 200 400 
  
 2. ผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือใหไดกลุม
ตัวอยางตามที่กําหนด  โดยผูวิจัยจะไปยังทาอากาศยานกรุงเทพ  เพ่ือหาบุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย         
ในงานวิจัยคร้ังนี้  จากนั้นทําการเก็บขอมูลใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนด  ซ่ึงการเก็บ
ขอมูลในคร้ังนี้ผูแจกแบบสอบถามจะเปนผูกรอกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีกําหนดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ดังนี ้
 
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ การ
รับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
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 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะทางประชากร  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพและการศึกษา 
 ตัวแปรตาม ไดแก การเปดรับ การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ 
 สมมติฐานท่ี 3  ลักษณะการใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ  การรับรูและการ
จดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะการใชบริการ 
 ตัวแปรตาม ไดแก การเปดรับ การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูใชบริการทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 400 คน กอนท่ีจะสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยได
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือและเอกสารตาง ๆ รวมท้ังไดปรึกษา
อาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญทางสถิติ เพื่อจัดลําดับเนื้อหาการใชถอยคําของแบบสอบถาม            
ใหถูกตองและเหมาะสม   โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปนดังนี้ 
 สวนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
 สวนท่ี 2  เปนคําถามลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 สวนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 สวนท่ี 4  เปนคําถามเก่ียวกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  สวนท่ี 5  เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอความท่ีใชวัดการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  ไดแก 
 การพบเห็นส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ โดยมีการกําหนดคะแนนคําตอบ  คือ  
เลือกตอบขอใดได 1 คะแนน   หากไมตอบขอใดได 0 คะแนน 
 ส่ือกลองไฟ  1 คะแนน 
 ส่ือรถเข็น  1 คะแนน 
 ปายต้ังพื้น  1 คะแนน 
 วีดีโอวอลล  1 คะแนน 
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 ปายโฆษณาแบบพลิก  1 คะแนน 
 ส่ือทีวีตั้งพ้ืน   1 คะแนน 
 ขอความท่ีใชวัดการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ   ไดแก 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 
 เห็นดวย   4 คะแนน 
 ไมแนใจ   3 คะแนน 
 ไมเห็นดวย   2 คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 
 
 นําคะแนนของแบบสอบถามสวนท่ี 4 เกี่ยวกับความคิดเห็น มาหาคาเฉล่ียโดยมีเกณฑ
การแปลความหมายของคาเฉล่ียดังนี้ 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 แสดงวา   เห็นดวยอยางยิ่ง 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 แสดงวา   เห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 แสดงวา   ไมแนใจ 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 แสดงวา   ไมเห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 แสดงวา   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 จากน้ันนําผลท่ีไดจากระดับความคิดเห็นมาแปลเปนผลของการรับรูส่ือโฆษณาใน            
ทาอากาศยานกรุงเทพ   ดังนี้ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  การรับรูส่ือโฆษณาในเชิงบวกมาก 
  เห็นดวย   หมายถึง  การรับรูส่ือโฆษณาในเชิงบวก 
  ไมแนใจ   หมายถึง  การไมแนใจในการรับรูส่ือโฆษณา 
  ไมเห็นดวย  หมายถึง  การรับรูส่ือโฆษณาในเชิงลบ 
  ไมเห็นดวย  หมายถึง  การรับรูส่ือโฆษณาในเชิงลบมาก 
 
 ขอความใชวัดการจดจํารายละเอียดองคประกอบของโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
มีการกําหนดคะแนนคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถาม   โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (จากคะแนน
เต็มท้ังหมด  คือ  24 คะแนน) 
 1. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุช่ือสินคาและบริการไดและถูกตอง จะได 1 คะแนน         
ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
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 2.  ถากลุมตัวอยางสามารถระบุประเภทสื่อโฆษณาไดและถูกตอง  จะได 1 คะแนน            
ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 3.  ถากลุมตัวอยางสามารถระบุโลโกหรือเคร่ืองหมายการคาไดและถูกตอง จะได               
1 คะแนน ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 4. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุรูปภาพที่เดนชัดของโฆษณาไดและถูกตอง จะได                
1 คะแนน ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 5. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุคําขวัญ / สโลแกนของโฆษณาไดและถูกตอง จะได             
1 คะแนน ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 6. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุสีสันของโฆษณาที่เดนชัดของโฆษณาไดและถูกตอง 
จะได 1 คะแนน ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 7. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุขอความโฆษณาไดและถูกตอง จะได 1 คะแนน ถาไม
สามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 8. ถากลุมตัวอยางสามารถระบุพรีเซ็นเตอรหรือผูนําแสดงของโฆษณาไดและถูกตอง 
จะได 1 คะแนน ถาไมสามารถระบุไดหรือตอบผิด จะได 0 คะแนน 
 
 การทดสอบเก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงดังนี้ คือ 
 1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ทานอาจารยผูเช่ียวชาญทางสถิติเพื่อพิจารณาความชัดเจนในโครงสราง
แบบสอบถาม  เนื้อหาและภาษาที่ใช ใหสัมพันธกับหลักการและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย หลังจากนั้น
จะนํามาปรับปรุง  ขอคําถามใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวจึงนําออกทดสอบ 
 2. ทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําแบบแบบสอบถามท่ีทดสอบ
ความเท่ียงตรงและทดสอบกอน (Per-test) กับกลุมตัวอยาง 30 คน  ซ่ึงเปนคนละกลุมกับกลุม
ตัวอยางท่ีใชเก็บขอมูลจริง  จากนั้นนําขอมูลท่ีใชมาทดสอบความเช่ือม่ันโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาช (Cronbach)  สําหรับคําถามท่ีเปนแบบประเมิน
คา (Rating Seale) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window version 10 คํานวณ  
 จากทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนท่ี 4 ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับการรับรู
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 
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 สําหรับคําถามสวนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดนํามาหาคาความเช่ือม่ันเปนคําถามซ่ึงมีลักษณะเปน
ขอมูลสวนตัวและขอเท็จจริง  ผูวิจัยไดตรวจสอบการใชภาษาเพื่อส่ือความหมายใหตรงตาม
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและผูชวยอีก 2  คน  โดยมีวิธีดังนี้  
 -  การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม  
  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลดวยตนเองและผูชวยอีก 2 คน  ซ่ึงเปนผูท่ีกําลังศึกษา
ระดับปริญญาโทในคณะนิเทศศาสตรธุรกิจ โดยมีการชี้แจงอธิบายท่ีมา วัตถุประสงคการวิจัย 
รวมทั้งวิธีการรวบรวมขอมูลอยางละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูเก็บรวบรวมขอมูลได
แจกแบบสอบถามท่ีใชผูตอบเปนกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะตรงตามเกณฑท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว             
โดยใหผูแจกแบบสอบถามเปนผูชวยกรอบคําตอบใหแกผูตอบแบบสอบถาม  รวมจํานวนท้ังหมด 
400 ชุด 
 - ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
   ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545 จนถึงเดือนมกราคม 2546          
โดยในการเก็บรวบรวมจะทําการเก็บขอมูลท้ังในวันธรรมดาและวันหยุด  เพื่อใหไดกลุมเปาหมายท่ี
มีความหลากหลาย 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบคําถาม
ท้ังหมดในแบบสอบถาม แลวจึงนําผลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 400 ชุด มาทําการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS  for  windows  Version 10  จากน้ันจึงนําผลท่ีไดมา
ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงออกตามสวนคําถามท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล  คือ  ลักษณะทางประชากร ลักษณะการใชบริการ  การเปดรับ  การรับรู   และการจดจํา 
สวนในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติวิเคราะหไดแก สถิติไคสแควร T-TEST One-way ANOVA  
และ สถิติ LSD  ในการทดสอบความแตกตางรายคูของตัวแปรท่ีตองการศึกษา 
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บทที่  4 

 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  การเปดรับ          
การรับรูและจําไดของผูใชบริการ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบงรูปแบบ
การวิจัยออกเปน 2 สวน  คือ  
   1. การวิเคราะหส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพในสวนของการนําเสนอภาพ
โฆษณา  (Illustration ) โดยใชแบบลงรหัส (Coding Sheets) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอมูล  
   2. รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการวัดผลครั้งเดียว (One-shot 
Case Study) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมาใชบริการที่
ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) จํานวน 400 คน และในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS for Windows Version 10 และนําเสนอขอมูลในรูปตารางและการบรรยายประกอบ 
โดยเรียงลําดับผลการวิจัย   ดังนี้ 
 
 การใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  ตอนท่ี  1 การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  ตอนท่ี  2 ลักษณะขอมูลทางประชากร 
  ตอนท่ี  3 ลักษณะการใชบริการ 
  ตอนท่ี  4 การเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  ตอนท่ี  5 การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  ตอนท่ี  6 การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
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ตอนท่ี  1   การนําเสนอภาพส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี  2   แสดงจํานวนและรอยละของการนําเสนอภาพโฆษณาของส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน

กรุงเทพ 
 

การนําเสนอภาพโฆษณา จํานวนช้ินงานโฆษณา รอยละ 
1.  ภาพสินคาพรอมตกแตง 6 14.28 
2.  ภาพประกอบพาดหัว 16 38.0 
3.  ภาพผูนําเสนอ 3 7.14 
4. ภาพสินคาเพียงอยางเดียว 3 7.14 
5.  ภาพสัญลักษณการคา/ตราสินคา 2 4.76 
6.  ภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย 10 23.8 
7.   ภาพเพอฝนจินตนาการ 2 4.76 

รวม 42 100 
  
  จากตารางท่ี 2 เปนการแสดงผลจํานวน/รอยละของการนําเสนอภาพส่ือโฆษณาใน 
ทาอากาศยานกรุงเทพ โดยพบวา การใชภาพประกอบพาดหวันยิมใชมากท่ีสุด มีจํานวน 16 ช้ิน    
คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาท่ีนิยมใช คือ ภาพสินคาภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีจํานวน              
10 ช้ิน คิดเปนรอยละ 23.8  ภาพสินคาพรอมการตกแตง  มีจํานวน 6 ช้ิน  คิดเปนรอยละ 14.28 ภาพ
ผูนําเสนอและภาพสินคาเพยีงอยางเดยีว มีจํานวน 3 ช้ิน คิดเปนรอยละ 7.14 ภาพเพอฝน/จินตนาการ
และภาพสัญลักษณการคา/ตราสินคา มีจํานวน 2 ช้ิน คิดเปนรอยละ 4.76 ตามลําดับ (ดูภาคผนวก ก) 
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 ตอนท่ี 2  ลักษณะขอมูลทางประชากร 
 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอมูลทางประชากรของกลุมตัวอยางในทาอากาศยาน
กรุงเทพ  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  และการศึกษา  โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวนและรอยละของ
กลุมตัวอยาง  ดังนี ้
 
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
  ชาย 200 50.0 
  หญิง 200 50.0 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี  3  กลุมตัวอยางจํานวน  400  คน  โดยแบงเปนเพศชายและเพศหญิง          
อยางละ  200  คน  คิดเปนรอยละ  50.0 
 

ตารางท่ี 4   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอาย ุ

 

ชวงอายุ (ป) จํานวน รอยละ 
ไมเกิน20 ป 25 6.3 
21-30 ป 147 36.8 
31-40 ป 91 22.7 
41-50 ป 93 23.3 
51 ข้ึนไป 44 10.9 

รวม 400 100.00 
 

   จากตารางท่ี 4 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอายุระหวาง 21-30 ป มากท่ีสุด  โดยมีจํานวน  
147 คน  คิดเปนรอยละ 36.8  รองลงมาจะมีอายุ 41-50 ป  มีจํานวน  93  คน คิดเปนรอยละ 23.3    
อายุ 30 – 40 ป   จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  22.7  อายุ  51 ปข้ึนไป  มีจํานวน  44  คน  คิดเปน
รอยละ 10.9  และอายุไมเกนิ 21 ป  มีจํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 6.3  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 112 28.0 
ปริญญาตรี 242 60.5 
สูงกวาปริญญาตรี 46 11.5 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 5 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
โดยมีจํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาจะมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจาํนวน 112  คน   
คิดเปนรอยละ  28.0  และสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  46   คน  คิดเปนรอยละ 11.5   ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 6   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
เจาของกิจการ / คาขาย 123 30.8 
พนักงานบริษทั 104 26.0 
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 69 17.2 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ 61 15.2 
รับจาง / ใชแรงงาน 28 7.0 
อ่ืน ๆ   คือ  แมบาน, นักแสดง, พิธีกร 15 3.8 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการสวนใหญจะประกอบอาชีพเจาของ
กิจการ/คาขาย มากท่ีสุด  โดยมีจํานวน 123 คน  คิดเปนรอยละ 30.8  รองลงมามีอาชีพพนักงาน
บริษัท  จํานวน  104 คน   คิดเปนรอยละ  26.0   อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  มีจํานวน 69 คน   
คิดเปนรอยละ 17.2  อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   มีจํานวน  61  คน  คิดเปนรอยละ 15.2  อาชีพ
รับจาง/ผูใชแรงงาน  มีจํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  7.0  และอาชีพอ่ืน ๆ  คือ  แมบาน, นักแสดง, 
พิธีกร  มีจํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.8   ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3   ลักษณะการใชบริการ 
 
ตารางท่ี 7   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการใชบริการของผูใช 
                  บริการท้ังหมดในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
มาใชบริการในฐานะ   
 ผูโดยสาร 200 50.0 

มิใชผูโดยสาร 200 50.0 
รวม 400 100.0 

 

  จากตารางท่ี 7  เปนกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการที่ทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 400 คน 
โดยแบงเปนกลุมผูโดยสารและกลุมมิใชผูโดยสาร  อยางละ 200 คน   คิดเปนรอยละ  50.0  
 

ตารางท่ี 8   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการใชบริการ  
      (กรณีมิใชผูโดยสาร) 
 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
ทานมาใชบริการในลักษณะใด (กรณีมิใชผูโดยสาร) 

มารับสงผูโดยสาร 
มาทํากิจธุระ 

 
133 
67 

 
66.6 
33.6 

รวม 200 100.0 
 

  จากตารางท่ี 8  กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีมิใชผูโดยสาร  จะเขามาใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพโดยการมารับ – สงผูโดยสารมากที่สุด  โดยมีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 66.6 นอกนั้น
จะเขามาทํากิจธุระ  มีจํานวน  67  คน   คิดเปนรอยละ  33.6 

DPU



 46 

ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการใชบริการในฐานะ 
     เปนผูโดยสารในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 
 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
เคยมาใชบริการในฐานะผูโดยสารในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 
(กรณีมิใชผูโดยสาร) 

 เคย 
 ไมเคย 

 
 

58 
142 

 
 

29.0 
71.0 

รวม 200 100.0 
 

  จากตารางที่ 9 ในชวง 6 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางที่มิใชผูโดยสารเพียง 58 คน  
เทานั้นท่ีเคยมาใชบริการในฐานะผูโดยสาร  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 29.0  สวนกลุมตัวอยางท่ีมิใช
ผูโดยสารอีก  142  คน  ยังไมเคยมาใชบริการในฐานะผูโดยสาร   คิดเปนรอยละ  71.0 
 
ตารางท่ี  10  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
ความถ่ีในการมาใชบริการในชวง 6 เดือนท่ีผานมา   
  ไมเกิน 3 คร้ัง 219 54.7 
  4 – 6 คร้ัง 85 21.3 
  7 – 9 คร้ัง 23 5.8 
   10 - 12 คร้ัง 14 3.5 
   13  คร้ังข้ึนไป 59 14.7 

รวม 400 100.0 
  จากตารางท่ี 10 เปนความถ่ีในการมาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพชวง 6 เดือน           
ท่ีผานมาจากกลุมตัวอยาง (ท้ังผูโดยสารและมิใชผูโดยสาร) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะเขามาใช
บริการในทาอากาศยานกรุงเทพไมเกิน 3 คร้ัง  มากท่ีสุด  โดยมีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.7     
รองลงมาเขามาใชบริการ 4-6 คร้ัง  มีจํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 21.3  ใชบริการ 13 คร้ังข้ึนไป     
มีจํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 14.7  ใชบริการ 7-9 คร้ัง มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8  และ
ใชบริการ  10 – 12  คร้ัง  มีจํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 3.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาการใชบริการ 
 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาที่มาใชบริการแตละคร้ังโดยเฉล่ีย   
  นอยกวา 1 ช.ม. 86 21.5 
  1 – 2 ช.ม. 277 69.2 
  มากกวา 2 ช.ม. 37 9.3 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 11 เปนระยะเวลาที่เขามาใชบริการโดยเฉล่ียในแตละคร้ัง โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญจะใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมงมากท่ีสุด  มีจํานวน 277 คน  คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมา
จะเขามาใชบริการนอยกวา 1 ช่ัวโมง  มีจํานวน 86  คน คิดเปนรอยละ 21.5  และใชบริการมากกวา 
2 ช่ัวโมง มีจํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  9.3  ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณท่ีเขามาใชบริการ 
 

ลักษณะการใชบริการ จํานวน รอยละ 
สวนใหญมาใชบริการบริเวณใด   
  อาคารระหวางประเทศ 1 85 21.2 
  อาคารระหวางประเทศ 2 144 36.0 
             อาคารภายในประเทศ  171 49.2 

รวม 400 100.0 
  

 จากตาราง ท่ี  12 บริเวณท่ีกลุมตัวอย าง เข ามาใชบริการมากท่ีสุด  คือ  อาคาร
ภายในประเทศ   มีจํานวน  171 คน  คิดเปนรอยละ 49.2  รองลงมาเปนบริเวณอาคารระหวาง
ประเทศอาคาร 2  มีจํานวน  144  คน  คิดเปนรอยละ 36.0  และอาคารระหวางประเทศอาคาร 1 
จํานวน  85  คน   คิดเปนรอยละ  21.2  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4   การเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  
ตารางท่ี 13    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามการเปดส่ือโฆษณา 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

ประเภทของส่ือโฆษณาท่ีเหน็ในทาอากาศยานกรุงเทพ    
 ปายกลองไฟ 358 32.9 
 ส่ือรถเข็น 220 20.2 
 ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 210 19.3 
 วีดิโอวอลล 174 16.0 
 ปายโฆษณาแบบพลิก 38 3.5 
 ปายต้ังพื้น 85 7.8 

รวม *1,085 100.0 
* จํานวนรวมมากกวา 400  เนื่องจากสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
  จากตารางท่ี 13 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการเปดรับส่ือปายกลองไฟมากท่ีสุด  คิดเปน
รอยละ 32.9  รองลงมา  คือ  ส่ือรถเข็น  คิดเปนรอยละ 20.2  ส่ือทีวีตั้งพื้น คิดเปนรอยละ 19.3            
ส่ือวีดิโอวอลล  คิดเปนรอยละ 16.0  ส่ือปายตั้งพื้น  คิดเปนรอยละ 7.8 และส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  
คิดเปนรอยละ  3.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามประเภทส่ือโฆษณาท่ีใหความ
สนใจมากท่ีสุด 

 
ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

ประเภทของส่ือโฆษณาท่ีใหความสนใจมากท่ีสุด     
 ปายกลองไฟ 257 64.2 
  ส่ือรถเข็น 9 2.3 
 ปายต้ังพื้น 6 1.5 
 ส่ือวีดิโอวอลล 78 19.5 
 ปายโฆษณาแบบพลิก 9 2.3 
 ส่ือทีวีตั้ง 41 10.2 

รวม 400 100.0 
 

  จากตารางท่ี 14 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจส่ือปายกลองไฟมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 64.2  รองลงมาเปนส่ือวีดีโอวอลล  คิดเปนรอยละ 19.5  ส่ือทีวีตั้งพื้น คิดเปนรอยละ 10.2   
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิกและส่ือรถเข็น  คิดเปนรอยละ 2.3   ส่ือปายต้ังพื้น คิดเปนรอยละ1.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามประเภทสินคา/บริการท่ีเห็นจาก 
  ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

ประเภทสินคาหรือบริการท่ีเห็นจากส่ือ  
              บัตรเครดิต 

ธุรกิจทองเท่ียว 
              อุปกรณส่ือสาร 

สินคาอุปโภค / บริโภค 
โรงแรม / รีสอรท 
สายการบิน 
ธนาคาร / การเงิน 
ธุรกิจส่ือมวลชน 

 
159 
132 
  82 
  94 
  65 
  47 
115 
  47 

 
21.4 
17.8 
11.0 
12.6 
  8.7 
  6.3 
15.5 
  6.3 

รวม *741 100 
* จํานวนรวมมากกวา 400 เนื่องจากสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางท่ี 15  กลุมตัวอยางสวนใหญจะพบเห็นสินคาหรือบริการประเภทบัตรเครดิต
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 21.4  รองลงมาไดแกสินคาและบริการประเภทธุรกิจทองเที่ยว  คิดเปน
รอยละ 17.8  ธนาคาร/การเงิน   คิดเปนรอยละ 15.5  สินคาประเภทอุปโภค/บริโภค  คิดเปนรอยละ  
12.6  อุปกรณส่ือสาร  คิดเปนรอยละ 11.0  โรงแรม/รีสอรท  คิดเปนรอยละ 8.7 สายการบินและ
ธุรกิจส่ือมวลชน  คิดเปนรอยละ 6.3  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 16     แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามบริเวณในการพบเห็นส่ือโฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 
ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

เห็นส่ือในบริเวณใดบางในทาอากาศยาน    
 อาคารระหวางประเทศ 1  265 44.1 
 อาคารระหวางประเทศ 2  288 48.0 
 อาคารภายในประเทศ  39 6.5 
 นอกอาคาร 7 1.1 

รวม *599 100 
* จํานวนรวมมากกวา 400 เนื่องจากสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

 จากตารางท่ี 16 กลุมตัวอยางสวนใหญจะพบเห็นส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
บริเวณอาคารระหวางประเทศอาคาร 2  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 48.0  รองลงมาเปนบริเวณอาคาร
ระหวางประเทศอาคาร 1 คิดเปนรอยละ 44.1 อาคารภายในประเทศ  คิดเปนรอยละ 6.5 และนอก
อาคาร   คิดเปนรอยละ 1.1  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 5   การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  
ตารางท่ี 17   จํานวนรอยละและคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูใชบริการท่ีมีตอส่ือโฆษณา 
  ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 
1. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน

กรุงเทพมีรูปแบบการนําเสนอ
ที่แปลกใหมและนาสนใจ 

9 
(2.3) 

227 
(56.8) 

22 
(5.5) 

126 
(31.4) 

16 
(4.0) 

3.22 1.04 ไมแนใจ 

2. รู ปแบบการ นํ า เ สนอสื่ อ
โฆษณาในท าอากาศยาน
กรุงเทพมีความทันสมัยและ
มีความสากลกว าที่ อื่ น  ๆ   
ที่ทานพบเห็น 

14 
(3.5) 

222 
(55.5) 

49 
(12.3) 

112 
(28.1) 

3 
(075) 

3.33 0.94 ไมแนใจ 

3. สินคาที่โฆษณาโดยผานสื่อ
ในทาอากาศยานกรุง เทพ
สวนใหญเปนสินคาที่มีความ
หรูหราและมีระดับกวาที่อื่น ๆ  

41 
(10.3) 

213 
(53.3) 

67 
(16.8) 

79 
(19.6) 

- 3.54 0.92 เห็นดวย 

4. สินคาที่โฆษณาผานสื่อใน 
ท า อ า ก า ศ ย า น ก รุ ง เ ท พ   
สวนใหญเปนสินคาที่ทาน
รูจักมากอนแลว 

43 
(10.8) 

300 
(74.9) 

19 
(4.8) 

38 
(9.5) 

- 3.27 0.72 ไมแนใจ 

5. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีรูปแบบการติดต้ัง
อยางเหมาะสมงายแกการพบเห็น 

49 
(12.3) 

293 
(73.1) 

37 
(9.3) 

21 
(5.3) 

- 3.92 0.65 เห็นดวย 

6. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
ก รุ ง เ ท พ มี รู ป แ บ บ ก า ร
นําเสนอดวยสีสันสวยงาม 
ทํ า ให ภ าพโฆษณา ดู เ ด น
สะดุดตาตอการพบเห็น 

142 
(35.5) 

215 
(53.7) 

12 
(3.0) 

15 
(3.7) 

- 4.27 0.68 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

7. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของทาน 

3 
(0.8) 

132 
(33.0) 

41 
(10.2) 

146 
(36.6) 

78 
(19.4) 

2.59 1.16 ไมเห็นดวย 
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ตารางท่ี 17   (ตอ)  
 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็น 

8. การนําเสนอสื่อโฆษณามี
สวนทํ าใหท าน เกิดความ
สนใจชมภาพโฆษณาหรือ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด จ า ก สื่ อ ใ น   
ทาอากาศยานกรุงเทพ 

17 
(4.5) 

299 
(78.5) 

37 
(9.7) 

28 
(7.3) 

- 3.80 0.63 เห็นดวย 

9. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุ งเทพทํ าใหท านไดรู จั ก
สิ นค าและบริ การใหม   ๆ  
เพ่ิมมากขึ้น 

33 
(8.2) 

266 
(66.5) 

25 
(6.2) 

66 
(16.5) 

- 3.60 0.84 เห็นดวย 

10. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพเปนสื่อที่จดจํางาย
กวาสื่ออื่น ๆ ที่ทานพบเห็น 

10 
(2.0) 

135 
(33.2) 

55 
(13.7) 

176 
(44.0) 

14 
(3.5) 

2.87 1.00 ไมแนใจ 

11. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุ ง เทพทํ าใหสินค าและ
บริการดูมีระดับและมีความ
เปนสากลสูงมากขึ้น 

95 
(23.7) 

248 
(62.0) 

16 
(4.0) 

31 
(7.7) 

- 4.04 0.78 เห็นดวย 

12. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพทําใหทานรูสึกวา 
เปนสินคาที่ไดรับความนิยม
และเปนที่ยอมรับกวางขวาง
ในระดับประเทศ 

34 
(8.5) 

205 
(51.2) 

36 
(9.0) 

102 
(25.5) 

7 
(1.7) 

3.41 1.03 เห็นดวย 

13. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพทําใหทานเกิดความ
ไววางใจและเช่ือถือในตรา
สินคา/บริการมากขึ้น 

41 
(10.2) 

221 
(55.2) 

25 
(6.2) 

97 
(24.5) 

- 3.53 0.99 เห็นดวย 

14. สื่อโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุง เทพมีสวนเสริมสราง
ภาพลักษณที่ ดีใหกับสินคา
และบริการในระดับประเทศ 

120 
(29.9) 

255 
(63.7) 

15 
(3.8) 

10 
(2.6) 

- 4.21 0.63 เห็นดวยอยาง
ยิ่ง 

โดยรวม - - - - - 3.59 0.82 เห็นดวย 
หมายเหตุ  กําหนดคาคะแนนดังน้ี 
 ระดับความคิดเห็น 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 คือ เห็นดวย, ระดับความคิดเห็น 3 คือ 

ไมแนใจ, ระดับความคิดเห็น 2 คือ ไมเห็นดวย, และระดับความคิดเห็น 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
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 จากตารางท่ี 17 เปนการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูมาใชบริการใน
ทาอากาศยานกรุงเทพท่ีเปนกลุมตัวอยางจาํนวน 400  คน โดยกลุมตัวอยางจะมีการรับรูโดยแสดง
ออกมาเปนความรูสึกจากการพบเห็นส่ือโฆษณาในทาอากาศอากาศยานกรุงเทพ จากการวิเคราะห
พบวา กลุมตัวอยางจะมีความรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งในขอความเกีย่วกับขอความ เร่ือง “ส่ือโฆษณาใน
ทาอากาศยานกรุงเทพมีรูปแบบการนําเสนอดวยสีสันสวยงาม ทําใหภาพโฆษณาดูเดนสะดุดตาตอ
การพบเหน็” ( X = 4.27) รองลงมาคือขอความเกี่ยวกับ “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีสวน
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาและบริการในระดับประเทศ” ( X  = 4.21) และมีความรูสึก
เห็นดวย ในขอความเกีย่วกบัเร่ือง “สินคาท่ีโฆษณาโดยผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพสวนใหญ
เปนสินคาท่ีมีความหรูหราและมีระดับกวาท่ีอ่ืน ๆ”  ( X  =  3 .54)  “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพสวนใหญเปนสินคาท่ีทานรูจักมากอนแลว” ( X  = 3.27) “การนําเสนอส่ือโฆษณามีสวนทําให
ทานเกิดความสนใจชมภาพโฆษณา หรือรายละเอียดจากส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพ”  ( X  =  3 . 8 0 )        
“ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพทําใหทานไดรูจักสินคาและบริการใหมๆเพิ่มมากข้ึน” ( X  = 
3 . 6 0 )  “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพทําใหสินคาและบริการดมีูระดับและมคีวามเปนสากล
สูงมากข้ึน”  ( X  = 4 . 0 4 ) ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพทําใหทานรูสึกวาเปนสินคาท่ีไดรับ
ความนิยมและเปนท่ียอมรับกวางขวางในระดับประเทศ” ( X  =  3 . 4 1 )และขอความเกี่ยวกับ  
“ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพทําใหทานเกดิความไววางใจ และเช่ือถือในตราสินคา/บริการ
มากข้ึน” ( X  = 3.53) ตามลําดับ สําหรับขอความเกีย่วกับเร่ือง “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
มีรูปแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหมและนาสนใจ” ( X  = 3.22) “รูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาใน
ทาอากาศยานกรุงเทพมีความทันสมัยและมีความสากลกวาท่ีอ่ืน ๆ” ( X  = 3.33) “สินคาท่ีโฆษณา
โดยผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพสวนใหญเปนสินคาท่ีทานรูจักมากอนแลว” ( X  = 3.27) และ 
“ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพเปนส่ือท่ีจดจํางายกวาส่ืออ่ืน ๆ ท่ีทานพบเหน็” ( X  = 2.87) 
กลุมตัวอยางมีความรูสึกไมแนใจ ตามลําดบั และมีเพียงเร่ืองเดียวเทานัน้ท่ีกลุมตัวอยางรูสึกไมเห็นดวย 
คือ “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาของทาน” ( X  = 2.59) 
  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุมตัวอยางตอการรับรูส่ือโฆษณา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะมีการรับรูในเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ( X  = 3.59) 
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ตอนท่ี  6   การจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

ตารางท่ี 18   ลําดับของการจดจําช่ือสินคาหรือบริการจากส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของ 
        ผูใชบริการ  
 

สื่อโฆษณา 
การจดจําโฆษณาสินคา จํานวน 

(คน) 
คาคะแนน 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 
1. ททท. 28(84) 5(10) 1(1) 34 95 
2. บัตรเครดิต ธ.เอเชีย 22(66) 6(12) - 28 78 
3. รานคิง เพาเวอร 15(45) 3(6) 1(1) 19 52 
4.  ออเร็นท 10(30) 9(18) 2(2) 21 50 
5. ดีแทค 10(30) 7(14) 4(4) 21 48 
6. จีเอสเอ็ม 11(33) 5(10) 1(1) 19 44 
7. ไอทีวี 11(30) 4(8) 2(2) 16 40 
8.  บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส 11(33) 1(2) 1(1) 13 36 
9. ซัมซุง 9(27) 3(6) - 12 33 
10. หลุยสวิคตอง 10(30) 1(2) - 11 32 
11.  บัตรคิงพาวเวอร 8(24) 3(6) - 11 30 
12. บัตรไดเนอรคลับ 8(24) 2(4) - 10 28 
13. เบอรเกอรคิง 7(21) - 1(1) 8 22 
14. เกสรพลาซา 6(18) 1(2) - 7 20 

รวม (คน) 165 50 13   
หมายเหตุ  กําหนดคาคะแนนดังนี้ 
  จดจําลําดับท่ี 1 = 3 คะแนน จดจําลําดับท่ี 2 = 2 คะแนน จําจดลําดับท่ี 3 = 1 คะแนน 
 
  จากตารางท่ี 18 เปนลําดับของการจดจําช่ือสินคาและบริการจากส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน 
กรุงเทพของผูใชบริการจํานวน 400 คน  โดยกําหนดคาคะแนน คือ จดจําไดลําดับท่ี 1 ได 3 คะแนน 
จดจําไดลําดับท่ี 2 ได 2 คะแนน  และจดจําไดลําดับท่ี 3 ได 3 คะแนน ซ่ึงผูใชบริการจาํนวน 400 คน
สามารถจดจาํช่ือสินคาและบริการในทาอากาศยานกรุงเทพไดท้ังหมด 165 คน จากสินคาและบริการ 
14 ชนิด  และเม่ือพิจารณาคะแนนของสินคาและบริการใน 5 ชนิดแรกจากการจดจําของผูใชบริการ
ท่ีไดคะแนนสูงสุด   พบวา  ส่ือโฆษณาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะมีคะแนนสูงสุด คือ  95   
คะแนน รองลงมาอีก 4 ลําดับ คือ  ส่ือโฆษณาบัตรเครดติธนาคารเอเชีย 78 คะแนน  ส่ือโฆษณา         
คิงพาวเวอร 52 คะแนน   ส่ือโฆษณาออเร็นท 50 คะแนน   และ ดแีทค 48 คะแนน   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19  การจดจําองคประกอบของโฆษณาในทาอากาศยายกรุงเทพของสินคาและบริการ 5 
ลําดับแรกจากผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 

องคประกอบ 
สื่อโฆษณา 

ช่ือสินคาและบริการ 5 ลําดับแรกของการจดจํา 
รวม/ 
จําได 
(คน) 

ททท. บัตรเครดิต 
เอเชีย 

ดีแทค คิงพาวเวอร จีเอสเอ็ม 

จําได (คน) จําได (คน) จําได (คน) จําได (คน) จําได (คน) 
1. ประเภทสื่อ 34 27 14 17 20 112 
2. สถานท่ีติดต้ัง 30 21 10 11 16 88 
3. สีสัน 18 25 15 8 11 77 
4. รูปภาพ 34 28 17 15 18 112 
5. คําขวัญ/สโลแกน * * * * * * 
6. ขอความโฆษณา 10 5 * * * 15 
7. ฟรีเซ็นเตอร * * * 10 * 119 

หมายเหตุ : * ไมมีการนําเสนอ 
 
  จากตารางท่ี 19  การจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของ
สินคาและบริการ 5 อันดับแรกจากผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีจดจําได  พบวา 
  ส่ือโฆษณาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ผูใชบริการจะจดจําช่ือสินคา
และบริการไดมากท่ีสุด โดยจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาไดดังนี้ ประเภทส่ือจดจําได 34 คน   
สถานท่ีตั้งจดจําได 30 คน  สีสันจดจําได 18 คน รูปภาพจดจําได 34 คน และขอความโฆษณาจดจํา
ได 10 คน  
  - ส่ือโฆษณาของบัตรเครดิตธนาคารเอเซีย  ผูใชบริการจดจําช่ือสินคาและบริการได
เปนอันดับท่ี 2 โดยจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาไดดังนี้ ประเภทส่ือท่ีจดจําได 27 คน สถานท่ี
ติดต้ังจดจําได  21 คน สีสันจดจําได  25 คน รูปภาพจดจําได 28 คน  และขอความโฆษณาจดจําได          
5 คน  
  - ส่ือโฆษณาของดีแทค ผูใชบริการจดจําช่ือสินคาและบริการไดเปนอันดับ 3 โดยจะ
จดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาดังนี้  ประเภทส่ือจดจําได 14  คน  สถานท่ีติดต้ังจดจําได 10 คน 
สีสันท่ีจดจําได 15 คน   และรูปภาพท่ีจดจําได 17 คน  
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  - ส่ือโฆษณาของคิงพาวเวอร ผูใชบริการจดจําช่ือสินคาและบริการไดเปนอันดับท่ี 4 
โดยจะจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาไดดังนี้ ประเภทส่ือจดจําได 17 คน  สถานท่ีติดต้ังจดจําได 
11 คน   สีสันจดจําได 8 คน   รูปภาพจดจําได 15 คน   และพรีเซ็นเตอรจดจําได 10  คน 
  - ส่ือโฆษณาของจีเอสเอ็ม ผูใชบริการจดจําช่ือสินคาและบริการไดเปนอันดับท่ี 5 
โดยจะจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาไดดังนี้ ประเภทส่ือจดจําได 20 คน สถานท่ีติดตั้งจดจําได 
16 คน   สีสันจดจําได 11 คน   และรูปภาพจดจําได 18 คน     
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การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 การนําเสนอภาพประกอบพาดหัวนิยมใชมากท่ีสุดใน            
ทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 20   การแสดงผลจํานวนและรอยละของการนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

การนําเสนอภาพโฆษณา จํานวนช้ินงานโฆษณา รอยละ 
1.  ภาพสินคาพรอมตกแตง 6 14.28 
2.  ภาพประกอบพาดหัว 16 38.0 
3.  ภาพผูนําเสนอ 3 7.14 
4. ภาพสินคาเพียงอยางเดียว 3 7.14 
5.  ภาพสัญลักษณการคา/ตราสินคา 2 4.76 
6.  ภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย 10 23.8 
7.   ภาพเพอฝนจินตนาการ 2 4.76 

รวม 42 100 
 
  จากตารางท่ี  20  ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลวา การนําเสนอภาพประกอบ        
พาดหัวโฆษณานิยมใชมากท่ีสุด  โดยเมื่อวิเคราะหการนําเสนอภาพโฆษณา ในทาอากาศยาน
กรุงเทพ  พบวา  การใชภาพประกอบพาดหัวมีจํานวน 16 ช้ิน คิดเปนรอยละ 38.0  จากจํานวน           
ส่ือโฆษณาท้ังหมด  รองลงมาท่ีนิยมใช คือ การใชภาพสินคาภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย                  
มีจํานวน 10 ช้ิน คิดเปนรอยละ 23.8  การใชภาพสินคาพรอมการตกแตง  มีจํานวน 9 ช้ิน คิดเปน
รอยละ 21.42 การใชภาพผูนําเสนอและภาพสินคาพียงอยางเดียวมีจํานวน 3 ช้ิน  คิดเปนรอยละ 
7.14  การใชภาพเพอฝน/จินตนาการและการใชภาพสัญลักษณการคา/ตราสินคา  มีจํานวน 2 ช้ิน    
คิดเปนรอยละ 4.76   ตามลําดับ  ดังนั้น  ผลการวิจัยท่ีไดจึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีความสัมพันธกับการเปดรับ  การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
ประกอบดวยสมมติฐานยอย  คือ 
  ลักษณะทางประชากรไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแก ปายกลองไฟ    
ส่ือรถเข็น   ปายตั้งพื้น  ส่ือวีดิโอวอลล  ปายโฆษณาแบบพลิก  ส่ือทีวีตั้งพื้น  ดังนี้ 
  2.1  เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายกลองไฟ 
  2.2  เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือส่ือรถเข็น 
  2.3  เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายตั้งพื้น 
  2.4  เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือวีดิโอวอลล 
  2.5  เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 
  2.6  อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
  2.7  อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายกลองไฟ 
  2.8  อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือส่ือรถเข็น 
  2.9  อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายตั้งพื้น 
  2.10 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือวีดิโอวอลล 
  2.11 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 
  2.12 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
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  2.13 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายกลองไฟ 
  2.14 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือส่ือรถเข็น 
  2.15 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายตั้งพื้น 
  2.16 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือวีดิโอวอลล 
  2.17 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 
  2.18 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
  2.19 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายกลองไฟ 
  2.20 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือส่ือรถเข็น 
  2.21 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ มีความสัมพันธกับการเปดรับ 
ส่ือปายตั้งพื้น 
  2.22 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือวีดิโอวอลล 
  2.23 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 
  2.24 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
  2.25 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
  2.26 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
  2.27 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธ
กับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
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  2.28 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
  2.29 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  2.30 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
  2.31 การศึกษา ของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธ
กับการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
  2.32 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน 
 
 
 

DPU



 62 

   การทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 21  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายกลองไฟ 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือปายกลองไฟ 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 177 
(44.3) 

23 
(5.8) 400 

(100.0) 
0.426 0.514 

หญิง 181 
(45.3) 

19 
(4.8) 

 

  จากตารางท่ี 21 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ  0.514  ซ่ึงมี         

คามากกวาคา α  กําหนดไวคือ .05  ดังนั้น  จึงสรุปวาเพศของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือโฆษณาปายกลองไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 63 

  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืนในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 22  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือรถเข็น 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือรถเข็น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 121 
(30.3) 

79 
(19.8) 400 

(100.0) 
4.889 

 
0.027* 

 
หญิง 99 

(24.8) 
101 

(25.3) 
* Sig.  <   0.5 
 
  จากตารางท่ี 22  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.027  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น  จงึสรุปวาเพศของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ส่ือโฆษณาในรูปแบบส่ือรถเข็นเทานั้น อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยเพศชายมี
การเปดรับมากกวาเพศหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 23  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายตั้งพื้น 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือปายตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 47 
(11.8) 

153 
(38.3) 400 

(100.0) 
1.210 0.271 

หญิง 38 
(9.5) 

162 
(40.5) 

 

  จากตารางท่ี 23  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.271  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาเพศของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือโฆษณาปายต้ังพื้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือวิดีโอวอลลในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 24  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือวีดีโอวอลล 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือวีดีโอวอลล 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 86 
(21.5) 

114 
(28.5) 400 

(100.0) 
0.041 0.840 

หญิง 88 
(22.0) 

112 
(28.0) 

 
  จากตารางท่ี 24  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา คา Sig. ท่ีไดคือ 0.840 ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาเพศของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ             
การเปดรับส่ือวิดีโอวอลล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.5 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 25  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายโฆษณา 
        แบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 19 
(4.8) 

181 
(45.3) 400 

(100.0) 
0.000 1.000 

หญิง 19 
(4.8) 

181 
(45.3) 

 

  จากตารางท่ี 25  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 1.000  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาเพศของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.6 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือรถเข็นในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 26  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ 
ส่ือทีวีตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ชาย 108 
(27.0) 

92 
(23.0) 400 

(100.0) 
0.361 0.548 

หญิง 102 
(25.5) 

98 
(24.5) 

 

  จากตารางท่ี 26  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.548  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาเพศของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือโฆษณาในรูปแบบส่ือทีวีตั้งพ้ืน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.7 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 27  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายกลองไฟ 
       ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือปายกลองไฟ 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ไมเกิน 20 
21 
5.3 

4 
1.0 

400 
100.0 

6.17 0.187 

21-30 ป 
134 
33.5 

13 
3.3 

31-40 ป 
86 

21.5 
5 

1.3 

41-50 ป 
79 

19.8 
14 
3.5 

51-60 ป 
38 
9.5 

6 
1.5 

 
  จากตารางท่ี 27  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.187  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ             
การเปดรับส่ือโฆษณาปายกลองไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.8 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 28   การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือรถเข็น 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือรถเข็น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ไมเกิน 20 
17 
4.3 

8 
2.0 

400 
100.0 

8.304 0.081 

21-30 ป 
88 

22.0 
59 

14.8 

31-40 ป 
50 

12.5 
41 

10.3 

41-50 ป 
48 

12.0 
45 

11.3 

51-60 ป 
17 
4.3 

27 
6.8 

 
  จากตารางท่ี 28  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.081  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ              
การเปดรับส่ือรถเข็น  
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.9 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 29  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายตั้งพื้น 
      ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือปายตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมปดรับ 

ไมเกิน 20 
9 

2.3 
16 
4.0 

400 
100.0 

15.624 0.004* 

21-30 ป 
42 

10.5 
105 
26.3 

31-40 ป 
16 
4.0 

75 
18.8 

41-50 ป 
15 
3.8 

78 
19.5 

51-60 ป 
3 

0.8 
41 

10.3 
* Sig.  <  0.5 
 
  จากตารางท่ี 29  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.004  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น  จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ส่ือโฆษณาปายต้ังพื้นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยกลุมอายุ 21-30 ป  จะมีการ
เปดรับส่ือปายต้ังพื้นมากกวากลุมอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุมอายุ  51  ปข้ึนไป  จะมีการเปดรับส่ือปาย             
ตั้งพื้นนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.10 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือวิดีโอวอลลในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 30  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือวีดีโอวอลล 
      ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือวีดีโอวอลล 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ไมเกิน 20 
16 
4.0 

9 
2.3 

400 
100.0 

10.395 0.034* 

21-30 ป 
70 

17.5 
77 

19.3 

31-40 ป 
37 
9.3 

54 
13.5 

41-50 ป 
39 
9.8 

54 
13.5 

51-60 ป 
12 
3.0 

32 
8.0 

* Sig.    <   0.5 
  
  จากตารางท่ี 30 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.034  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการมีความสัมพันธกับ               
การเปดรับส่ือวิดีโอวอลลอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % โดยกลุมอายุ 21-30 ป จะมีการ
เปดรับส่ือวิดีโอวอลลมากกวากลุมอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุมอายุ  51  ปข้ึนไป  จะมีการเปดรับส่ือวิดีโอ
วอลลนอยที่สุด 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.11 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 31   การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือปายโฆษณา 
        แบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 

รวม X2 Sig.. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ไมเกิน 20 
3 

0.8 
22 
5.5 

400 
100.0 

9.775 0.044* 

21-30 ป 
21 
5.3 

126 
31.5 

31-40 ป 
8 

2.0 
83 

20.8 

41-50 ป 
6 

1.5 
87 

21.8 

51-60 ป 
- 44 

11.0 
* Sig.    <   0.5 
  
  จากตารางท่ี 31 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.044  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยกลุมอายุ 21-30 ป จะมีการ
เปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิกมากกวากลุมอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุมอายุ  51  ปข้ึนไป  จะมีการเปดรับ
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิกนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.12 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืนในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 32   การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของผูใชบริการกบัการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
        ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ชวงอายุ (ป) 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ไมเกิน 20 
14 
3.5 

11 
2.8 

400 
100.0 

15.760 0.003* 

21-30 ป 
93 

23.3 
54 

13.5 

31-40 ป 
44 

11.0 
47 

11.8 

41-50 ป 
45 

11.3 
48 

12.0 

51-60 ป 
14 
3.5 

30 
7.5 

* Sig.    <   0.5 
  
  จากตารางท่ี 32  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ  0.003  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไว  คือ .05  ดังนั้น  จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ    
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพื้นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต             
โดยกลุมผูใชบริการที่มีอายุ  21-30 จะมีการเปดรับส่ือทีวีตั้งพื้นมากกวากลุมอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุม
ผูใชบริการท่ีอายุ 51 ปข้ึนไป  จะมีการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืนนอยท่ีสุด  
 
 
 
 
 

DPU



 74 

  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.13 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                              
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 33   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปาย 
        กลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือปายกลองไฟ 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 101 
25.3 

11 
2.8 

 
  

ปริญญาตรี 214 
53.5 

28 
7.0 

400 
100.0 

1.125 0.570 

สูงกวาปริญญาตรี 43 
10.8 

3 
0.8 

 
  

 
  จากตารางท่ี 33  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.570  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาการศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับส่ือปายกลองไฟ  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.14 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                 
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 34   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือรถเข็น 
       ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือรถเข็น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 63 
15.8 

49 
12.3 

 
  

ปริญญาตรี 131 
32.8 

111 
27.8 

400 
100.0 

0.187 0.911 

สูงกวาปริญญาตรี 26 
6.5 

20 
5.0 

 
  

 
  จากตารางท่ี 34  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.911  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาการศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับส่ือรถเข็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.15 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                  
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 35  การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปาย 
        ตั้งพ้ืนในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือปายตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 24 
6.0 

88 
22.0 

 
  

ปริญญาตรี 52 
13.0 

190 
47.5 

400 
100.0 

0.088 0.957 

สูงกวาปริญญาตรี 9 
2.3 

37 
9.3 

 
  

 
  จากตารางท่ี 35  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.957  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาการศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับส่ือปายตั้งพื้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.16 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                 
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 36   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือ 
   วีดีโอวอลลในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือวีดีโอวอลล 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 39 
9.8 

73 
18.3 

 
  

ปริญญาตรี 112 
28.0 

130 
32.5 

400 
100.0 

4.985 0.083 

สูงกวาปริญญาตรี 23 
5.8 

23 
5.8 

 
  

 
  จากตารางท่ี 36  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.083  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาการศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับส่ือวิดีโอวอลล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.17 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                  
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 37   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปาย

โฆษณาแบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 7 
1.8 

105 
26.3 

 
  

ปริญญาตรี 24 
6.0 

218 
54.5 

400 
100.0 

3.174 0.205 

สูงกวาปริญญาตรี 7 
1.8 

39 
9.8 

 
  

 
  จากตารางท่ี 37  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.205  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาการศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.18 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                 
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 38   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน

ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ระดับการศึกษา 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 48 
12.0 

64 
16.0 

 
  

ปริญญาตรี 136 
34.0 

106 
26.5 

400 
100.0 

5.802 0.055 

สูงกวาปริญญาตรี 26 
6.5 

20 
5.0 

 
  

 
  จากตารางท่ี  38  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.055  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระดับการศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพไมมีความสัมพันธตอการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานที่ 2.19 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                       
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 39   การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปายกลองไฟ 
       ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือปายกลองไฟ 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 63 
15.8 

6 
1.5 

   

ขาราชการ 55 
13.5 

6 
1.5 

   

เจาของกิจการ 112 
28.0 

11 
2.8 400 

100.0 
8.728 0.120 

พนักงานบริษทั 92 
23.0 

12 
3.0 

รับจาง 21 
5.3 

7 
1.8 

   

อ่ืนๆ 15 
3.8 

-    

 
  จากตารางท่ี 39  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.120  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายกลองไฟ 
 
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.20 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                   
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 40   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือรถเข็น 
       ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือรถเข็น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 66 
11.8 

57 
5.5 

   

ขาราชการ 33 
8.3 

28 
7.0 

   

เจาของกิจการ/คาขาย 47 
16.5 

22 
14.3 400 

100.0 
12.409 0.030* 

พนักงานบริษทั 56 
14.0 

48 
12.0 

รับจาง 15 
3.8 

13 
3.3 

   

อ่ืนๆ 3 
0.8 

12 
3.0 

   

* Sig.    <   0.5 
 
  จากตารางท่ี 40  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.030  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือรถเข็นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยกลุมอาชีพเจาของกิจการ/คาขาย   
จะมีการเปดรับส่ือรถเข็นมากกวากลุมอ่ืน ๆ  
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.21 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                            
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 41   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปาย 
        ตั้งพ้ืนในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือปายตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 25 
6.3 

44 
11.0 

   

ขาราชการ 12 
3.0 

49 
12.3 

   

เจาของกิจการ 18 
4.5 

105 
26.3 400 

100.0 
14.641 0.012* 

พนักงานบริษทั 24 
6.0 

80 
20.0 

รับจาง 3 
0.8 

25 
6.3 

   

อ่ืนๆ 3 
0.8 

12 
3.0 

   

* Sig.    <   0.5 
 
  จากตารางท่ี 41  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.012  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายตั้งพื้นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %  
 
 
 
 
 

DPU
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.22 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                   
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 42   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือ 
   วีดีโอวอลลในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือวีดีโอวอลล 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 37 
9.3 

32 
8.0 

   

ขาราชการ 29 
7.3 

32 
8.0 

   

เจาของกิจการ 44 
11.0 

79 
19.8 400 

100.0 
12.589 0.028* 

พนักงานบริษทั 5. 
13.0 

52 
13.0 

รับจาง 7 
1.8 

21 
5.3 

   

อ่ืนๆ 5 
1.3 

10 
2.5 

   

* Sig.    <   0.5 
 
  จากตารางท่ี 42  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.028  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือวิดีโอวอลลอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.23 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 43   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือปาย 
        แบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 8 
2.0 

61 
15.3 

   

ขาราชการ 4 
1.0 

57 
14.3 

   

เจาของกิจการ 10 
2.5 

113 
28.3 400 

100.0 
1.680 0.891 

พนักงานบริษทั 11 
2.8 

93 
23.3 

รับจาง 3 
0.8 

25 
6.3 

   

อ่ืนๆ 2 
0.5 

13 
3.3 

   

 
  จากตารางท่ี 43  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.891  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05  ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการมีความสัมพันธกับ                 
การเปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.24 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
ตารางท่ี 44   การทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน

ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 

รวม X2 Sig. 
เปดรับ ไมเปดรับ 

นักเรียน/นกัศึกษา 59 
11.8 

64 
5.5 

   

ขาราชการ 32 
8.0 

29 
7.3 

   

เจาของกิจการ 47 
14.8 

22 
16.0 400 

100.0 
14.616 0.012* 

พนักงานบริษทั 57 
14.3 

47 
11.8 

รับจาง 8 
2.0 

20 
5.0 

   

อ่ืนๆ 7 
1.8 

8 
2.0 

   

* Sig.    <   0.5 
  
  จากตารางท่ี 44 จากการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.012  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้น  จึงสรุปวาอาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยกลุมอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาจะมีการเปดรับส่ือโฆษณาดังกลาวมากท่ีสุด      
 
 
 
 

DPU



 86 

  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.25 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 45  การทดสอบความแตกตางระหวางเพศของผูใชบริการกบัการรับรูส่ือโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ n x  S.D. t Sig. 
ชาย 200 3.62 0.39 1.233 0.218 
หญิง 200 3.57 0.42   
 
  จากตารางท่ี 45 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.218  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้น จึงสรุปไดวา เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ
ท่ีแตกตางกันมีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.26 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 46   การทดสอบความแตกตางระหวางอายุของผูใชบริการกบัการรับรูส่ือโฆษณา 
  ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อายุ n x  S.D. F Sig. 
คูท่ี 

แตกตาง 
ไมเกิน 20 ป 25 3.34 0.51 0.075 0.000*  
21 – 30 ป 147 3.47 0.44    
31 – 40 ป 91 3.66 0.32   3 > 1, 2 
41 – 50 ป 93 3.69 0.37   4 > 1,2 
51 ปข้ึนไป 44 3.77 0.32   5 > 1, 2 
* Sig.   <   0.5 
 
  จากตารางท่ี  46 ในการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลวา คา Sig. ท่ีไดคือ 0.00  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้น   จึงสรุปวาอายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ            
ท่ีแตกตางกันมีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 % 
  จากการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  LSD พบวา กลุมท่ีมีอายุ  31 -40 ป  กลุมท่ีมี
อายุ  41-50  ป  และกลุมท่ีมีอายุ  51  ปข้ึนไป  จะมีการรับรูในเชิงบวกมากกวากลุมท่ีมีอายุไมเกิน 
20  ป  และกลุมท่ีมีอายุ  21 -30  ป  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.27 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ี
แตกตางกันมีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 47   การทดสอบความแตกตางระหวางการศึกษาของผูใชบริการกับการรับรูส่ือโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

การศึกษา n x  S.D. F Sig. 
1. ต่ํากวาปริญญาตรี 112 3.63 0.41 0.739 0.478 
2. ปริญญาตรี 242 3.57 0.41   
3. สูงกวาปริญญาตรี 46 3.58 0.42   
 

  จากตารางท่ี  47 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดมีคามากกวาคา α 
ท่ีกําหนด  คือ  .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตาง
กันมีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไมแตกตางกัน 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.28 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 48   การทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพของผูใชบริการกับการรับรูส่ือโฆษณา 
  ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ n x  S.D. F Sig. คูแตกตาง 
1. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 69 3.31 0.45 11.974 0.000*   
2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 61 3.66 0.36   2 >1 
3. เจาของกิจการ/คาขาย 123 3.73 0.35   3 > 1, 4, 6 
4. พนักงานบริษัท 104 3.56 0.39   4 > 1 
5. รับจาง/ใชแรงงาน 28 3.73 0.93   5 > 1,4,6 
6. อ่ืนๆ 15 3.45 0.21    
* Sig.    <   0.5 
  
  จากตารางท่ี  48 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.000  ซ่ึงมีคา          

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงสรุปวา อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 
ท่ีแตกตางกันมีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 %  
  จากการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  LSD  พบวา  กลุมอาชีพเจากิจการ/คาขาย
และกลุมอาชีพรับจาง/ใชแรงงานจะมีการรับรูในเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
มากกวากลุมอาชีพอ่ืน ๆ  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.29 เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 49   การทดสอบความแตกตางระหวางเพศของผูใชบริการกบัการจดจําโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

เพศ n x  S.D. t Sig. 
ชาย 99 11.63 5.52 -0.064 0.949 
หญิง 66 11.68 5.32   
 
  จากตารางท่ี  49 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.949  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวา เพศของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 
ท่ีแตกตางกันมีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไมแตกตางกัน 
 

DPU



 91 

  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.30 อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 50   การทดสอบความความแตกตางระหวางอายุของผูใชบริการกับการจดจาํโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อายุ n x  S.D. F Sig. 
คูท่ี

แตกตาง 
ไมเกิน 20 ป 9 12.22 5.85 3.025 0.019* 2 > 4,5 
21 – 30 ป 52 13.57 7.06    
31 – 40 ป 47 11.09 4.33    
41 – 50 ป 34 13.41 5.57    
51 ข้ึนไป 23 10.06 4.94    
* Sig.   <    0.5 
   
  จากตารางท่ี  50 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.019  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงสรุปวา อายุของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ           
ท่ีแตกตางกันมีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 %  
  เม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  LSD  พบวา  กลุมอายุ 21-30 ป จะจดจําโฆษณา
ไดมากกวากลุมอ่ืน ๆ  ในขณะท่ีกลุมอายุ 51 ปข้ึนไป  จะจดจําโฆษณาไดนอยท่ีสุด 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.31 การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ี
แตกตางกันมีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 51   การทดสอบความความแตกตางของการศึกษาของผูใชบริการกับการจดจําโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

การศึกษา n x  S.D. F Sig. 
1. ต่ํากวาปริญญาตรี 43 11.67 5.15    0.004   0.996 
2. ปริญญาตรี 100 11.62 5.54   
3. สูงกวาปริญญาตรี 22 11.73 5.67   
 
   จากตารางท่ี 51 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. มีคา 0.996  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การศึกษาของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพท่ีแตกตางกันมีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไมแตกตางกัน 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.32 อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน
มีการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 52  การทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพของผูใชบริการกับการจดจําส่ือโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

อาชีพ n x  S.D. F Sig. 
1. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 23 11.61 6.13 1.362 0.241 
2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 12.80 6.50   
3. เจาของกิจการ/คาขาย 54 12.41 4.68   
4. พนักงานบริษัท 46 10.80 5.32   
5. รับจาง/ใชแรงงาน 11 8.64 3.91   
6. อ่ืนๆ 16 12.17 6.46   
 

   จากตารางท่ี  52 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีไดมีคามากกวาคา α  
ท่ีกําหนดไว  คือ  .05   ดังนั้นจึงสรุปวา อาชีพของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน
มีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับ   การรับรู   และการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพประกอบดวยสมมติฐานยอย  คือ 
  3.1 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
ปายกลองไฟในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.2 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
รถเข็นในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.3 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
ปายต้ังพื้นในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.4 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
วีดิโอวอลลในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.5 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ   มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
ปายโฆษณาแบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.6 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
ทีวีตั้งพื้นในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  3.7 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
  3.8 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับ
การจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 53   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือปายกลองไฟ 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือปายกลองไฟ 

รวม X2 Sig. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 184 
(46.0) 

16 
(4.0) 

400 
(100.0) 

4.366 0.113 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 99 
(24.8) 

18 
(4.5) 

ทํากิจธุระอ่ืนๆ 75 
(18.9) 

8 
(2.0) 

 
  จากตารางท่ี 53  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.113  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05  ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายกลองไฟ  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.2 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 54   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือรถเข็น 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือรถเข็น 

รวม X2 Sig. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 118 
(29.5) 

82 
(20.5) 

400 
(100.0) 

2.733 0.255 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 61 
(15.3) 

56 
(14.0) 

ทํากิจธุระอ่ืนๆ 41 
(10.3) 

42 
(10.5) 

 
  จากตารางท่ี 54  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.255  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือรถเข็น  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.3 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 55   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือปายตั้งพืน้ 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือปายตั้งพื้น 

รวม X2 Sig. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 54 
(7.8) 

146 
(42.3) 

400 
(100.0) 

7.946 0.019* 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 41 
(7.8) 

82 
(21.5) 

ทํากิจธุระอ่ืนๆ 40 
(5.8) 

77 
(15.0) 

* Sig.   <    0.5 
 
  จากตารางท่ี 55 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.019  ซ่ึงมีคา

นอยกวาคา α กําหนดไวคือ .05 ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายต้ังพื้นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  โดยผูใชบริการที่มิใชผูโดยสาร              
จะมีการเปดรับส่ือปายตั้งพื้นมากกวาผูโดยสาร 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี  3.4 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ                          
มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 56   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือวีดีโอวอลล 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือวีดีโอวอลล 

รวม X2 Sig. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 88 
(22.0) 

112 
(28.0) 

400 
(100.0) 

0.488 0.784 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 48 
(12.0) 

69 
(17.3) 

ทํากิจธุระอ่ืน ๆ 39 
(9.5) 

45 
(11.3) 

 
  จากตารางท่ี 56 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.784  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือวีดิโอวอลล  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.5  ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 57   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือปายโฆษณา 
   แบบพลิกในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 

รวม X2 Sig. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 19 
(4.8) 

191 
(45.3) 

400 
(100.0) 

0.188 0.910 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 12 
(3.0) 

105 
(26.3) 

ทํากิจธุระอ่ืนๆ 7 
(1.8) 

76 
(19.0) 

 
  จากตารางท่ี 57 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.910  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือปายโฆษณาแบบพลิก 
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.6 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  มีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
 
ตารางท่ี 58   การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ 
ส่ือทีวีตั้งพ้ืน 

รวม X2 Sig.. 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูโดยสาร 103 
(25.8) 

97 
(24.3) 

400 
(100.0) 

0.323 0.851 
มิใชผูโดยสาร   

มารับ-สง 64 
(16.0) 

53 
(13.3) 

ทํากิจธุระอ่ืนๆ 43 
(10.8) 

40 
(10.0) 

 
  จากตารางท่ี 58  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีไดคือ 0.851  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α กําหนดไวคือ .05   ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการ
เปดรับส่ือทีวีตั้งพ้ืน  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.7 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน 
มีการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 59   การทดสอบความความแตกตางระหวางลักษณะการใชบริการกับการรับรูส่ือโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ  
 

ลักษณะการใชบริการ n x  S.D F Sig.. 
1.  ผูโดยสาร 200 3.67 0.37 7.566 0.001* 
2.  มารับ – สง 117 3.51 0.43   
3.  ทํากิจธุระ 83 3.52 0.42   
* Sig.  <     0.5 
  
  จากตารางท่ี 59 ในการทดสอบสมมุติฐานพบวาคา Sig. ท่ีไดคือ 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา

คา α ท่ีกําหนดไวคือ .05 ดังนั้น  จึงสรุปวาลักษณะการใชบริการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ
การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน             
ท่ี 95% โดยกลุมผูโดยสารจะมีการรับรูส่ือโฆษณามากกวากลุมมิใชผูโดยสารโดยมารับ-สง
ผูโดยสารและทํากิจธุระ  
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  การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.8 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีแตกตางกัน
มีการจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 60   การทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะการใชบริการกับการจดจําโฆษณา 
   ในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 

ลักษณะการใชบริการ n x  S.D F Sig.. 
1.  ผูโดยสาร 89 11.98 5.84 0.465 0.629 
2.  มารับ – สง 41 11.34 4.77   
3.  ทํากิจธุระ 35 10.94 5.12   
 
   จากตารางท่ี 60 ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวาคา Sig. ท่ีได คือ 0.629  ซ่ึงมีคา

มากกวาคา α ท่ีกําหนดคือ .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ลักษณะการใชบริการที่แตกตางกันมีการจดจํา
โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน  
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บทที่  5 

 
สรุป อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  การเปดรับ 
การรับรูและการจําไดของผูใชบริการ” มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาการนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับ การรับรูและ
การจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการใชบริการกับการเปดรับ การรับรูและ
การจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 

 
 รูปแบบการวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 การวิเคราะหส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีปรากฏในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2546  ในประเด็นหลัก  คือ  การนําเสนอภาพโฆษณา 
(Illustration) โดยใชแนวคิดหลักการสรางสรรคงานโฆษณา  มาเปนแนวทางในการวิเคราะห
รูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ โดยใชแบบลงรหัส (Coding Sheets)            
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  และ สถิติรอยละ/คาเฉล่ีย (Mean) 
  สวนที่ 2 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot 
descriptive Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชาชนที่มาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพจํานวน 400 คน ตามประเด็นท่ีตองการศึกษา 
โดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ  SPSS Version 10 ในการทดสอบ
สมมุติฐาน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก  สถิติคารอยละและคาเฉล่ีย (Mean) สถิติไคสสแควร  
การทดสอบคา  t- test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis)  
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1.  สรุปผลการวิจัย  
 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ    
 จากการวิเคราะห พบวา รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีนยิม
ใชมากท่ีสุด คือ การใชภาพประกอบพาดหัว มีจํานวน 16 ช้ิน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาท่ี           
นิยมใช คือ ภาพศิลปะและวฒันธรรมไทย มีจํานวน 10 ช้ิน คิดเปนรอยละ 23.8 ภาพสินคาพรอม
การตกแตง มีจํานวน 6 ช้ิน คิดเปนรอยละ 14.28 ภาพผูนําเสนอและภาพสินคาเพียงอยางเดยีว                 
มีจํานวน 3 ช้ิน คิดเปนรอยละ 7.14 ภาพเพอฝน/จนิตนาการ และภาพสัญลักษณการคาและตรา
สินคา   มีจํานวน 2  ช้ิน   คิดเปนรอยละ 4.76   ตามลําดับ  
             
 สวนท่ี 2  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการใน             
ทาอากาศยานกรุงเทพจํานวน 400 คน  

  
 ตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลทางประชากร 
 จากกลุมตัวอยางของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ  จํานวน 400 คน  เปนชาย          

และหญิงอยางละ 200 คน และพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอายุ 21- 30 ป  ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  และประกอบอาชีพเจาของกิจการ/คาขายมากท่ีสุด 

  
 ตอนท่ี 2 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนกลุมผูโดยสารและกลุมมิใชผูโดยสารอยางละ 

200 คน  โดยกลุมท่ีมิใชผูโดยสารสวนใหญจะมารับ – สงผูโดยสาร  และในชวง 6 เดือนท่ีผานมา
กลุมท่ีมิใชผูโดยสารสวนใหญไมเคยมาใชบริการในฐานะเปนผูโดยสาร 

  ในเรื่องความถี่ของการมาใชบริการในชวง 6 เดือนที่ผานมา  พบวากลุมตัวอยาง                
สวนใหญท้ัง 2 กลุมจะเขามาใชบริการไมเกิน 3 คร้ัง รองลงมา 4 – 6 คร้ัง 13 คร้ังข้ึนไป 7 -9 คร้ัง 

และ 10 – 12 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 21.3, 14.7, 5.8  และ 3.5  ตามลําดับ 
  ระยะเวลาท่ีเขามาใชบริการโดยเฉล่ียในแตละคร้ังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะใช

เวลาประมาณ 1 - 2  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาจะเขามาใชบริการไมเกิน            
1 ช่ัวโมงและมากกวา 2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 21.5  และ 9.3 ตามลําดับ บริเวณท่ีมาใชบริการมาก
ท่ีสุดคือ  อาคารระหวางประเทศ 2 คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาเปนบริเวณอาคารระหวางประเทศ 
1  และอาคารภายในประเทศ  คิดเปนรอยละ 36.0  และ 21.2  ตามลําดับ 

DPU



 105 

 ตอนท่ี 3 การเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับส่ือโฆษณา

ในรูปแบบส่ือปายกลองไฟมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือ ส่ือรถเข็น ส่ือทีวีตั้งพืน้          
ส่ือวีดิโอวอลล ส่ือปายตั้งพื้นและส่ือปายโฆษณาแบบพลิก คิดเปนรอยละ 20.3, 19.4, 16.0, 7.8  
และ 3.5 ตามลําดับ ในสวนของส่ือท่ีมีความดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดคือส่ือปายกลองไฟ  คิดเปน
รอยละ 64.0 รองลงมาเปนส่ือวีดิโอวอลล ส่ือทีวีตั้งพ้ืน ส่ือรถเข็น ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก และ 
ส่ือปายตั้งพื้น  คิดเปนรอยละ 19.5, 10.2, 2.3, 2.3  และ 1.5  ตามลําดับ 

  ประเภทสินคาหรือบริการที่กลุมตัวอยางพบเห็นจากส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
มากท่ีสุดคือ สินคาและบริการประเภทบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 21.4 รองลงมา ไดแก สินคาและ
บริการประเภทธุรกิจการทองเท่ียว ธนาคาร/การเงิน สินคาอุปโภค/บริโภค อุปกรณส่ือสาร โรงแรม/          
รีสอรท สายการบิน ธนาคาร/การเงิน และธุรกิจส่ือมวลชน คิดเปนรอยละ 17.8, 15.5, 12.6, 11.1, 
8.7  และ  6.3  ตามลําดับ 

 ในสวนบริเวณที่กลุมตัวอยางพบเห็นส่ือมากท่ีสุด คือ บริเวณอาคารระหวางประเทศ 
อาคาร  2  รองลงมาคือ  อาคารระหวางประเทศอาคาร 1   อาคารภายในประเทศ และบริเวณนอก
อาคารคิดเปนรอยละ 48.0,  44.1,  6.5,  1.1  ตามลําดับ 

 
 ตอนท่ี 4   การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผลการวิจัยพบวา  เม่ือพิจารณาภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูในเชิงบวก            

ตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยเม่ือพิจารณารายขอพบวากลุมตัวอยางจะมีความรูสึก
เห็นดวยอยางยิ่งในขอความเกี่ยวกับกลุมตัวอยางมีความรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งในขอความเกี่ยวกับ
เร่ือง “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีรูปแบบการนําเสนอดวยสีสันสวยงามทําใหภาพ
โฆษณาดูเดนสะดุดตาตอการพบเห็น” ( X  = 4.27) รองลงมาคือขอความเกี่ยวกับ “ส่ือโฆษณาใน 
ทาอากาศยานกรุงเทพมีสวนเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาและบริการในระดับประเทศ” 
( X  = 4.21) และมีความรูสึกเห็นดวย ในขอความเกี่ยวกับเร่ือง “สินคาท่ีโฆษณาโดยผานส่ือใน           
ทาอากาศยานกรุงเทพสวนใหญเปนสินคาท่ีมีความหรูหราและมีระดับกวาท่ีอ่ืน ๆ” ( X  = 3.54)             
“ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีรูปแบบสวนใหญเปนสินคาท่ีทานรูจักมากอนแลว” ( X  = 
3.27) “ลักษณะตาง ๆ ในการนําเสนอส่ือโฆษณามีสวนทําใหทานเกิดความสนใจชมภาพโฆษณา
หรือรายละเอียดจากส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพ” ( X  = 3.80) “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
ทําใหทานไดรูจักสินคาและบริการใหม ๆ เพิ่มมากข้ึน” ( X  = 3.60) “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพทําใหสินคาและบริการดูมีระดับและมีความเปนสากลสูงมากข้ึน” ( X  = 4.04) “ส่ือโฆษณา
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ในทาอากาศยานกรุงเทพทําใหทานรูสึกวา เปนสินคาท่ีไดรับความนิยมและเปนท่ียอมรับกวางขวาง
ในระดับประเทศ” ( X  = 3.41) และขอความเกี่ยวกับ “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพทําให
ทานเกิดความไววางใจและเชื่อถือในตราสินคา/บริการมากข้ึน” ( X  = 3.53) ตามลําดับ สําหรับ
ขอความเกี่ยวกับเร่ือง “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีรูปแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหมและ
นาสนใจ” ( X  = 3.22) “รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีความทันสมัย
และมีความสากลกวาท่ีอ่ืน ๆ” ( X  = 3.33) “สินคาท่ีโฆษณาโดยผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพ
สวนใหญเปนสินคาท่ีทานรูจักมากอนแลว” ( X  = 3.27) และ “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
เปนส่ือท่ีจดจํางายกวาส่ืออ่ืน ๆ ท่ีทานพบเห็น” ( X  = 2.87) กลุมตัวอยางมีความรูสึกไมแนใจ 
ตามลําดับ  และมีเพียงเร่ืองเดียวเทานั้นท่ีกลุมตัวอยางรูสึกไมเห็นดวย คือ “ส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาของทาน” ( X  = 2.59) 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุมตัวอยางตอการรับรูส่ือโฆษณา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะมีการรับรูในเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ( X  = 3.59) 

 
 ตอนท่ี 5  การจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 การจดจําของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

พบวา  กลุมตัวอยางจํานวนเพียง 165 คนเทานั้น ท่ีสามารถจดจําช่ือสินคาและบริการจากส่ือโฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางสามารถจดจําช่ือสินคาและบริการไดท้ังหมด 14 ชนิด   
จากสินคาท่ีมีในทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยส่ือโฆษณา 5 ลําดับแรกท่ีจดจําได  คือ ส่ือโฆษณา               
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะจดจําไดมากท่ีสุด (95 คะแนน) รองลงมาคือส่ือโฆษณา                  
บัตรเครดิตธนาคารเอเชีย (78  คะแนน)  ส่ือโฆษณาคิงพาวเวอร (52  คะแนน)  ส่ือโฆษณาออเร็นท 
(50 คะแนน) ส่ือโฆษณาดีแทค (48 คะแนน) ตามลําดับ โดยสื่อโฆษณาเกสรพลาซาจะจําได             
นอยท่ีสุด (22 คะแนน) 

  เม่ือพิจาณาการจดจําองคประกอบของส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแก 
ประเภทส่ือโฆษณา สถานท่ีติดต้ัง รูปภาพ สีสัน คําขวัญ/สโลแกน ขอความโฆษณา ฟรีเซ็นเตอร 
จากสินคาท้ัง 5 อันดับท่ีจดจําไดพบวา กลุมตัวอยางสามารถจดจํา ประเภทส่ือไดมากท่ีสุด รองลงมา
คือ  สถานท่ีติดต้ัง  สีสัน  รูปภาพ  พรีเซ็นเตอร  คําขวัญ/สโลแกน ในขณะท่ีขอความโฆษณา              
เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจะจดจําไดนอยท่ีสุด 
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 การทดสอบสมมุติฐาน 
  สมมุติฐานในการวิจัยในคร้ังนี้   มี 3 ขอดวยกันคือ 
   
 สมมุติฐานขอท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอภาพประกอบพาดหัวนิยมใชมากท่ีสุด 
 ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  
 สมมุติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับ 

การรับรู  และการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ลักษณะทางประชากรกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ     

- เพศมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือรถเข็น กลาวคือ เพศชายมีการเปดรับส่ือ
รถเข็นมากกวาเพศหญิง    

- อายุมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  ไดแก  ส่ือ
ปายต้ังพื้น ส่ือวีดิโอวอล ส่ือปายโฆษณาแบบพลิกและส่ือทีวีตั้งพ้ืน กลาวคือ ผูใชบริการท่ีมีอายุ  
21-30 ป  จะมีการเปดรับส่ือโฆษณาดังกลาวไดมากท่ีสุด  ในขณะท่ีผูใชบริการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป  
จะมีการเปดรับส่ือตาง ๆ  ดังกลาวไดนอยท่ีสุด   

- อาชีพมีส่ือ ความสัมพนัธกบัการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแก  
ส่ือรถเข็น ส่ือปายต้ังพื้น  วดีิโอวอล และส่ือทีวีตั้งพื้น กลาวคือ  กลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จะมี
การเปดรับส่ือตาง ๆ  ดังกลาวมากท่ีสุด   

- การศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  
 2. ลักษณะทางประชากรกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ    

 - อายุท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
ไดแตกตางกัน  กลาวคือ  ผูใชบริการที่มีอายุ 51 ข้ึนไปจะมีการรับรูตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพมากกวากลุมอ่ืน ๆ   

 - อาชีพท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพไดแตกตางกัน กลาวคือ  ผูใชบริการกลุมอาชีพเจาของกิจการ/คาขาย  และอาชีพรับจาง/          
ใชแรงงานจะมีการรับรูตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดมากกวากลุมอ่ืน ๆ 

- เพศและการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ   
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 3. ลักษณะทางประชากรกับการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ   
 - ลักษณะทางประชากรทางดานอายุท่ีแตกตางกันเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับการ

จดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน กลาวคือ กลุมผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป  
จะจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดมากท่ีสุด  ในขณะท่ีกลุมอายุ  51  ป ข้ึนไป  จะจดจํา
ไดนอยท่ีสุด  สวนเพศ  อาชีพ  และการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกับการจดจําส่ือโฆษณา  
  
 สมมุติฐานขอท่ี 3 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธกับ
การเปดรับ  การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศ

ยานกรุงเทพ 
- ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพไมมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ

โฆษณาในท่ีนีมี้เพียงส่ือโฆษณาปายต้ังพื้นเทานั้นท่ีมีความสัมพันธ กลาวคือ กลุมมิใชผูโดยสาร         
จะมีการเปดรับมากกวากลุมผูโดยสาร   

   ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ 

-    ลักษณะการใชบริการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการรับรูส่ือโฆษณาใน             
ทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน  กลาวคือ  ลักษณะการใชบริการในรูปแบบผูโดยสารมีการ
รับรูมากกวาผูใชบริการดานอ่ืน ๆ ในทาอากาศยานกรุงเทพ   

 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพกับการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพ  

 -    ลักษณะการใชบริการท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับการจดจําส่ือโฆษณาใน  
ทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน  
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2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยเร่ือง “การนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  การเปดรับ การ

รับรูและการจําไดของผูใชบริการ” ผูวิจัยจะนําผลของการวิจัยภายใตปญหานําวิจัยและสมมุติฐาน           
ท่ีกําหนดไวในขางตนมาอภิปรายเปนประเด็นท่ีนาสนใจตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความสอดคลอง
กับผลของการวิจัย   ดังตอไปนี้ 

 
  สมมติฐานขอท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอภาพประกอบพาดหัวนิยมใชมากที่สุดใน                

ทาอากาศยานกรุงเทพ 
  จากการศึกษาการนําเสนอภาพโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ตามหลักการสรางสรรค
งานโฆษณา พบวา รูปแบบการนําเสนอโดยการใชภาพโฆษณาประกอบกับการพาดหัวโฆษณา 
มีการนําเสนอมากท่ีสุด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.0 จากรูปแบบการนําเสนอท้ังหมด ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว  ในท่ีนีก้ารนําเสนอดวยภาพโฆษณาเพียงอยางเดียว  อาจทําใหผูรับสารไมเขาใจ
ในส่ิงท่ีตองการนําเสนอ ดังนั้นการใชภาพโฆษณาประกอบกับการใชขอความพาดหัวโฆษณา             
จึงสามารถสรางความสัมพนัธระหวางขอความโฆษณากบัภาพไดโดยตรง เพื่อเปนการส่ือความหมาย
ในงานโฆษณาไดชัดเจนยิ่งข้ึน อันนําไปสูการรับรูไดงาย เขาใจและจดจํางาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ ปรีชา สงกิตติสุนทร (2541 : 79-80) ซ่ึงพบวา การใชวิธีการนําเสนอภาพประกอบ 
พาดหวั เปนการดึงดูดความสนใจของผูอานใหสนใจอยากอานรายละเอียดตอไปเนื่องจากการพาด
หัวโฆษณาประเภทใชขอความและภาพประกอบนี้ โดยสวนมากจะใชขอความที่ส้ันและใชภาพประกอบ
เพื่อส่ือความหมายแทนขอความบางขอความ หรือเพื่ออธิบายความหมายของขอความใหชัดเจน 
มากยิ่งข้ึน   

 ในสวนของการพาดหวัโฆษณาท่ีนํามาใชประกอบกับภาพส่ือโฆษณา พบวา สวนใหญ
จะใชขอความส้ัน ๆ กะทัดรัดเพยีงไมกี่บรรทัด มากกวาการพาดหัวโฆษณาท่ีใชขอความท่ีมีขนาดยาว  
ในท่ีนี้อาจเปนเพราะ ทาอากาศยานกรุงเทพเปนสถานท่ีท่ีมีผูสัญจรไปมาเปนจํานวนมากท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติ อีกทั้งผูใชบริการสวนใหญในสถานท่ีแหงนีจ้ะมีพฤติกรรมเรงรีบในการใชบริการ
จึงทําใหมีโอกาสเปดรับส่ือหรือสนใจอานขอความโฆษณาไดนอย ดังนั้น ขอความโฆษณาจึงควร
เปนขอความส้ัน ๆ เพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิัยของ พรทิพย  บุญยงค (2539 : 
175) พบวา โฆษณาในปจจบัุนมักจะไมปรากฏขอความโฆษณาท่ีมีเนือ้หาขนาดยาว แตจะนยิมเขียน
ขอความโฆษณาส้ัน ๆ และเนนการใชภาพประกอบโฆษณาท่ีมีการจัดองคประกอบ สีสันและผูแสดง
แบบใหมีความสวยงาม  สะดุดตาสะดุดใจ  มากกวาขอความโฆษณาขนาดยาว   
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 เปนท่ีนาสังเกตวา ขอความที่ใชพาดหัวโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพนิยมใชเปน
ภาษาตางประเทศมากกวาภาษาไทย โดยจะเหน็ไดวาทาอากาศยานกรุงเทพจัดไดเปนสถานท่ีท่ีมีความ
เปนสากล มีความเปนนานาชาติ สินคาสวนใหญท่ีโฆษณาผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพมีคุณลักษณะ
เปนสินคา Brand Name หรือเปนสินคาท่ีมีวางจําหนายท่ัวโลก (Global  Brand) อาทิ เชน หลุยส
วิคตอง  เอสเตลาเดอร  เปนตน  อีกท้ังกลุมเปาหมายสวนใหญในทาอากาศยานกรุงเทพมีท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติท่ีเขามาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ ดังนั้นสินคาหรือบริการตาง ๆ สวนใหญ
ท่ีโฆษณาผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพจึงเลือกใชขอความภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากลในการ
ส่ือสารไปยังผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายไดทุกเช้ือชาติ 

 จากการศึกษายังพบวา สินคาหรือบริการท่ีมีคุณลักษณะเปนสินคา Brand Name หรือ
เปนสินคาท่ีมีวางจําหนายท่ัวโลก (Global Brand) จะมีการนําเสนอโดยเนนไปที่บุคลิกหรือเอกลักษณ
ของตราสินคาเปนสําคัญ  โดยจะเห็นไดวา  สินคาเหลานี้จะไมใชขอความในการพาดหัวโฆษณา 
แตจะใชช่ือของตราสินคาในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง อาทิ เชน หลุยสวิคตอง ใชช่ือ
ของสินคาในการนําเสนอเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูและจดจําเปนตน     

 นอกจากนี้ การศึกษาในคร้ังนี้ยังพบวา สินคาหรือบริการบางสวนมีรูปแบบการนําเสนอ
โดยใชภาพของบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับทางสังคม ในการนําเสนอไปยัง
ผูบริโภค  อาทิเชน  ส่ือโฆษณาบัตรคิงพาวเวอร  ท่ีใช คุณสัญญา  คุณากรณ ซ่ึงเปนดารา  นักแสดง
และพิธีกร มาเปนฟรีเซ็นเตอรของสินคาในการโฆษณาผานส่ือในทาอากาศยานกรุงเทพ เปนตน    
โดยจะเหน็ไดวา  การนําเสนอโดยใชผูนําเสนอซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับทางสังคม
สามารถดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็นไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการศึกษาถึงขอดีขอดอยของการใชรูปภาพ
จากงานวิชาการดานการโฆษณา สรุปวา การใชรูปภาพมีอิทธิพลตอความสนใจของผูอานมากกวา
การโฆษณาเฉย ๆ โดยการใชภาพบุคคลจะสามารถดึงดูดใจไดมากกวาการใชภาพวตัถุ   

 เปนท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงวา ในการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  
นอกจากการใชภาพประกอบกับการพาดหัวโฆษณาท่ีนิยมใชเปนจํานวนมาก การนําเสนอโดยใช
ภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทยก็พบเห็นเปนจํานวนมากเชนกัน โดยเฉพาะบริเวณอาคารระหวาง
ประเทศ ท้ังนี้อาจเปนเพราะการนําเสนอรูปแบบนี้เปนการนําภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทยตาง ๆ  
ไมวาจะเปน ภาพประเพณไีทย ภาพวิถีชีวติแบบไทย ภาพทิวทัศนของไทย เปนตน ซ่ึงการนําเสนอ
ตาง ๆ เหลานี้จะอยูบนพื้นฐานแนวคิดของความไทยในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย  เพื่อเปน  
การสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาหรือบริการไดในระดับประเทศ โดยเฉพาะในสถานท่ีแหงนี้  
ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนประตูบานประตูเมืองของประเทศ ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ
เปนจํานวนมาก  การนําเสนอโดยใชภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย  จะสามารถดึงดูดความสนใจแก
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นักทองเท่ียวได  อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการทองเท่ียวของไทยอีกดวย  ซ่ึงมีผลตอการ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาหรือบริการไดในระดับประเทศ  
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ ช้ีใหเห็นวา ภาพโฆษณา (Illustrations เปนองคประกอบสําคัญ
ทางดานอวจันภาษาท่ีใชเปนตัวแทนในการนําเสนอ (Presentation) งานโฆษณาในการส่ือสารไปยัง
กลุมเปาหมายตามแนวคิดและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  อีกท้ังภาพโฆษณายังเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ
ในการสรางสรรคส่ือโฆษณาท่ีสามารถกระตุนความสนใจ และดึงดูดความสนใจใหแกกลุมเปาหมาย
ไดดีกวาการส่ือสารโดยใชขอความเพียงอยางเดยีว  ดังนัน้นักโฆษณาจงึควรเลือกใชภาพโฆษณาท่ีมี
ความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย และสามารถเช่ือมโยงไปยังสินคาหรือบริการท่ีตองการนําเสนอจาก
สารโฆษณา  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการส่ือสารมากท่ีสุด 

 ในการสรางสรรคส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ การใชวจันภาษาและอวัจนภาษา
ตางก็มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากการสรางสรรคงานโฆษณาผานส่ือตาง ๆ จะตองมีสวนประสมหรือ
องคประกอบท่ีจะทําใหงานโฆษณานั้นบรรลุวัตถุประสงคในการส่ือสารได ท้ังนี้ นักโฆษณาควรมี
การวางแผนทางการโฆษณา  และการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน  เพราะการโฆษณาในสถานท่ี
แหงนี้เปนการส่ือสารกับกลุมเปาหมายเปนจํานวนมากท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้น การโฆษณา
ผานส่ือตาง ๆ ในทาอากาศยานกรุงเทพ นกัโฆษณาควรคํานึงถึงผูรับสารเปนสําคัญในการสรางสรรค
งานโฆษณาเพ่ือผลิตส่ือโฆษณาใหผูรับสารเกิดการเปดรับ  และรับรูรวมกันมากท่ีสุด   

 
  สมมุติฐานขอที่ 2  ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ             
มีความสัมพันธกับการเปดรับ การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรทางดานลักษณะทางประชากรของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพ ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  และการศึกษากับการเปดรับ  การรับรู  และการจดจําส่ือโฆษณา             
ในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปโดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการทางดานเพศ  

อายุ  และอาชีพเทานั้น ท่ีมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ               
สวนการศึกษาไมมีความสัมพันธ   

 แนวคิดทางดานประชากรศาสตร สามารถนํามาอธิบายไดวาเหตุใดลักษณะทาง
ประชากรทางดาน  อายุ เพศ และอาชีพ ของผูใชบริการจึงมีผลตอการเปดรับส่ือโฆษณาใน                
ทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยแนวคิดทางดานประชากรศาสตรไดกลาววา  ผูรับสารแตละคน                
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มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน  และเม่ือจําแนกผูรับสารออกเปนกลุม ๆ ตามแตละปจจัย ไดแก 
อายุ  เพศ อาชีพ และการศึกษา  ก็ควรจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม              
ท่ีแตกตางกันดวยไมมากก็นอย  ดังนี้ 
 อายุกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ   
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้  พบวา  อายุของผูใชบริการมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ
โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแก  ส่ือปายต้ังพื้น  ส่ือวีดีโอวอลล  ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  
และส่ือทีวีตั้งพ้ืน  ในท่ีนี้มีเพียงส่ือปายกลองไฟ  และส่ือรถเข็นเทานั้น  ท่ีไมมีความสัมพันธ 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้จึงทําใหเห็นวา  อายุของผูใชบริการมีผลตอการเปดรับส่ือ
โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพเปนอยางมาก  โดยกลุมผูใชบริการท่ีมีอายุ 21 – 30 ป จะมีการ
เปดรับส่ือโฆษณารถเข็น  ส่ือวีดีโอวอลล  ส่ือโฆษณาแบบพลิกและส่ือทีวีตั้งพื้นไดมากกวากลุม
อายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุมผูใชบริการที่มีอายุ  51 ปข้ึนไปจะมีการเปดรับส่ือตาง ๆ ดังกลาวนอยท่ีสุด   
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางประชากรศาสตรท่ีกลาววาอายุ  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกัน 
ในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม โดยบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีการตอบสนองตอการส่ือสารตาง
จากบุคคลท่ีมีอายุนอย  ซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสาร
เปล่ียนแปลงไปเม่ือตนเองมีอายุมากข้ึนจึงมีผลตอการเปดรับโฆษณานอยลง ในขณะที่คนอายุนอย
ยังอยูในวัยเรียนวัยทํางานมี โอกาสในการเปดรับส่ือมากกวา  ดังน้ันปจจัยดานอายุของผูรับสารจึงมี
อิทธิพลกับการส่ือสาร  ท้ังนี้เพราะเปนส่ิงกําหนดความแตกตางในเร่ืองของความยากงายในการ          
ชักจูง โดยคนที่มีอายุนอยกวาจะถูกชักจูงไดงายกวาคนท่ีมีอายุมากกวา  อีกท้ังคนท่ีวัยตางกันจะมี
ความตองการในส่ิงตาง ๆ แตกตางกันดวย  

 เพศกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา โดยภาพรวมเพศไมมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณา

ในทาอากาศยานกรุงเทพในท่ีนี้มีเพียงส่ือเดียวเทานั้น คือส่ือรถเข็นท่ีมีความสัมพันธ  โดยเพศชายมี
การเปดรับมากกวาเพศหญิง  จากผลการวิจัยนีจ้ึงทําใหเห็นวา เพศของผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีผลตอการเปดรับส่ือโฆษณาตาง ๆ ในทาอากาศยานกรุงเทพไดนอยมาก โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญไมวาเพศหญิงหรือเพศชายมีการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกนั 

 จึงเปนท่ีนาสนใจวา  เหตใุดผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพจึงมีการเปดรับส่ือรถเข็น
ไดแตกตางกันโดยเพศชายมีการเปดรับมากกวาเพศหญิง ในท่ีนี้อาจเปนเพราะกลุมผูใชบริการสวนใหญ
ท่ีเปนเพศชายจะเปนผูใชบริการรถเข็นในการขนของสําภาระตาง ๆ มากกวากลุมเพศหญิง อีกท้ัง
จากการสํารวจพฤติกรรมเพศหญิงพบวา สวนใหญ จะสนใจดูตารางการบินตาง ๆ มากกวาจะไปขน
ของสําภาระตาง ๆ ดังนั้นจึงทําใหเพศชายมีโอกาสพบเห็นส่ือรถเข็นไดมากกวาเพศหญิงเนื่องจาก
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เปนผูใชบริการโดยตรง อีกท้ังส่ือรถเข็นเปนส่ือที่มีการเคล่ือนท่ีไหวตลอดเวลาในทาอากาศยาน
กรุงเทพซ่ึงมีไมนอยกวา 1,000 คัน และกระจัดกระจายไปทั่วทุกอาคาร ทุกบริเวณในพื้นท่ีทาอากาศยาน
กรุงเทพซ่ึงแตกตางกวาส่ืออ่ืน ๆ  ดังนั้น  จงึทําใหผูใชบริการมีโอกาสในการพบเห็นไดแตกตางกัน   

    อาชีพกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
     ฐานะทางสังคมหรืออาชีพ (Social and Economic Status) รายได เผาพันธุ ลวนแตเปน

ปจจัยท่ีทําใหคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ พฤติกรรม ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีงานวิจัยหลายเร่ือง            
ไดพิสูจนแลววาฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ อาชีพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยในคร้ังนี้ท่ีสรุปวา อาชีพมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพได ไดแก สื่อรถเข็น สื่อปายตั้งพื้น และสื่อทีวีตั้งพื้น สวนสื่อโฆษณาอื่น ๆ ไมมี
ความสัมพันธกับเปดรับท่ีแตกตางกัน ในท่ีนี้  กลุมนักเรียน/นักศึกษาจะมีการเปดรับส่ือดังกลาว
มากท่ีสุด  เนื่องจากกลุมนักเรียน/นักศึกษา  เปนวัยท่ีมีการเปดรับส่ือและตองการแสวงหาความรู
เพื่อใชในชีวิตประจําวัน  เชน  ใชเพื่อการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ  ใชในการสนทนาพูดคุย            
เพื่อเขากลุมกับเพื่อนฝูงและเพื่อใชประกอบในการเรียนการศึกษา  ดังนั้นจึงมีการเปดรับส่ือโฆษณา
มากกวากลุมอาชีพอ่ืน ๆ  อีกท้ังส่ือรถเข็น  ส่ือปายตั้งพื้นและส่ือทีวีตั้งพื้น  เปนส่ือโฆษณาท่ีวางอยู
บนพื้นซ่ึงมิไดมีการติดต้ังอยูตามผนังอาคารตาง ๆ ท่ีสามารถมองเห็นไดในระดับสายตาดังนั้นจึง
ทําใหกลุมผูใชบริการสวนใหญมีการเปดรับส่ือดังกลาวไดนอยเมื่อเทียบกับส่ืออ่ืน ๆ เชน ส่ือปาย
กลองไฟ  ซ่ึงผูใชบริการมีการเปดรับมากท่ีสุดเนื่องจากเปนส่ือท่ีมีสีสันสวยงามและมีการติดต้ังเปน
จํานวนมากตามผนังอาคารตาง ๆ  ในทาอากาศยานกรุงเทพ 

  การศึกษากับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้  พบวา  การศึกษาของผูใชบริการไมมีความสัมพันธกับการเปดรับ

ส่ือโฆษณาใด ๆ ในทาอากาศยานกรุงเทพ  จึงเปนท่ีนาสังเกตวาเหตุใดการศึกษาของผูใชบริการ          
จึงไมมีผลตอการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  กลาวคือ  ผูใชบริการท่ีมีการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน  ซ่ึงผลท่ีไดไม
สอดคลองกับแนวคิดทางประชากรศาสตรท่ีกลาววา  การศึกษามีผลตอการพฤติกรรมการส่ือสาร
ของคน  ในท่ีนี้อาจเปนเพราะผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน  ตางก็
เปนผูท่ีเขามาใชบริการในสถานท่ีเดียวกัน   ฉะนั้นยอมจะมีโอกาสพบเห็นส่ือไดเทา ๆ กัน  อีกท้ัง
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมีหลากหลายรูปแบบ  และมีการติดต้ังตามจุดตาง ๆ มากมาย        
ในพื้นท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ  จึงทําใหผูท่ีเขามาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพทุกคนมีโอกาส
ในการเลือกเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดเทาๆ กัน  จึงไมมีผลตอการเปดรับท่ี
แตกตางกัน  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปติยา สุคนธมาน (2544) เร่ืองการเปดรับ การจดจํา และความ
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คิดเห็นของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอส่ือโฆษณาภายในรถไฟฟาและบริเวณภายใน
บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ซ่ึงสรุปวา การศึกษาของผูใชบริการไมมีผลตอการเปดรับส่ือโฆษณา
ภายในรถไฟฟาและภายบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส โดยจากการศึกษาพบวา ผูโดยสารท่ีมี
การศึกษาท่ีแตกตางกันมีการเปดรับส่ือโฆษณาไดไมแตกตางกัน  
 
 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  ลักษณะทางประชากรทางดานอายุและอาชีพเทานั้น 
ท่ีมีความสัมพันธการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน 

  โดยผลการวิจัยพบวา ในการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  กลุมผูใชบริการ
ท่ีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป  จะมีการรับรูในเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมากกวา
กลุมอายุอ่ืน ๆ และกลุมท่ีมีอาชีพเจาของกิจการ/คาขาย  และอาชีพรับจาง/ใชแรงงาน จะมีการรับรู
ในเชิงบวกตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมากกวากลุมอาชีพอ่ืน ๆ  

 ดังนั้นในการอธิบายวาเพราะเหตุใดปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานอายุและอาชีพ
จึงมีผลตอการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน  สามารถอธิบายไดดวย
แนวคิดทางประชากรศาสตรกับการส่ือสาร โดย พรทิพย วรกิจโภคาทร (2539) กลาววาอายุเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอย  
และบุคคลท่ีมีอายุจะมีการติดตอส่ือสารท่ีเปล่ียนไป  เม่ือตนเองอายุมากข้ึน  จึงเห็นไดวาปจจัยดาย
อายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลตอการส่ือสารจึงทําใหมีทัศนคติความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ี
แตกตางกัน  เชนเดียวกับความแตกตางทางดานอาชีพก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีบกบอกสถานะภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ท่ีทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน  มีประสบการณตางกัน  มีทัศนคติ  คานิยม 
เปาหมายและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  

 จากภาพรวมในการศึกษาการรับรูของผูใชบริการท่ีมีตอส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพนั้น  ผลการวิจัยพบวา  กลุมผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพสวนใหญมีการรับรูเปนไป
ในเชิงบวกตอรูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ โดยกลุมผูใชบริการสวนใหญ
มีความรูสึกที่ดีตอรูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  ซ่ึง เทอรสโตน  (อางถึงใน         
ปติยา  สุคนธมาน, 2544) ไดกลาววา  ความคิดเห็นเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับการรับรูท่ี
แสดงออกมาเปนความความคิด ความรูสึกตาง ๆ  การแสดง ออกทางการพูด และความคิดเห็นนี้
เปนสัญลักษณของทัศนคติ การวัดทัศนคติทําไดโดย วัดความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ 
ทัศนคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและดานลบท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง  ความรูสึก

DPU



 115 

เหลานี้ผูรูสามารถบอกความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  โดยจะเห็นไดวา ผูใชบริการใน 
ทาอากาศยานกรุงเทพมีการรับรูท่ีแสดงออกมาเปนความรูสึกและความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือโฆษณา          
ในทาอากาศยานกรุงเทพ ก็เนื่องมาจาก การไดเขาไปใชบริการ  การไดยิน  ไดฟง  และการพบเห็น
จนเกิดความคุนเคย จนกอใหเกิดเปนความคิดเห็น  ซ่ึงการที่ผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ              
มีการรับรูท่ีแสดงออกมาเปนความคิดเห็นไปในเชิงบวกนั้น แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของส่ือ
โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีสามารถทําใหผูรับสารมีการรับรูท่ีดีจนเกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ (Attitude) หรือความคิดเห็น (Opinion) จนไปถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Practice) 
ของผูรับสารตอไป 
 
 ลักษณะทางประชากรของผูใชบริการกับการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  ลักษณะทางประชากรทางดานอายุเทานั้นท่ีมีผลตอ
การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน   

 แนวคิดเกี่ยวกับการจดจํา  สามารถนํามาอธิบายไดวา  เหตุใดอายุจึงมีผลตอการจดจํา
ส่ือโฆษณาไดแตกตางกัน  ในสวนขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการจํา  คือ  อายุ  โดยบุคคล
ท่ัวไปเม่ือมีอายุ 35 ปข้ึนไป  เซลลประสาทในสองจะเร่ิมเหี่ยวฝอ และจะสูญหายไปทุก ๆ ขณะเม่ือ
ถึงจุดหนึ่งจะทําใหจําอะไรไมคอยได  ซ่ึงทุก ๆ คนมักเปนเชนนี้  ดังนั้นคนท่ีมีอายุนอยจึงจดจํา
เร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ ไดดีกวาคนท่ีมีอายุมาก  (อุบลรัตน เพ็งสถิตย, 2533)  ซ่ึงผลวิจัยคร้ังนี้
สรุปวา  คนอายุ 21-30 จดจําไดดีกวาทุก ๆ กลุมจึงเปนไปตามแนวคิดของการจดจํา อีกท้ังยัง
สอดคลองกับแนวคิดทางประชากรศาสตรกับการส่ือสารท่ีวา ปจจัยทางดานอายุของผูรับสารมี
อิทธิพลตอการส่ือสาร  โดยบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารตางกับคนท่ีมีอายุ
นอย  และอายุยังมีผลตอการแสดงออก ทําใหคนมีความแตกตางกันทางดานความคิดและพฤติกรรม 
นอกจากนี้วัยตางกันยังมีความตองการในเร่ืองตาง ๆ ท่ีแตกตางกันไปดวย  (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 
2539)  

  เปนท่ีนาสังเกตวา จากการศึกษาในคร้ังนี้สรุปวา เพศ อาชีพ และการศึกษา ไมมีผลตอ
การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  กลาวคือ  ไมวาผูใชบริการจะมีเพศท่ีแตกตาง 
การศึกษาและอาชีพท่ีแตกตางกัน ก็มีการจดจําส่ือโฆษณาไดเทา ๆ กัน  ผลการวิจัยท่ีไดจึงขัดแยง
กับแนวคิดดานประชากรศาสตรกับการส่ือสาร  ท่ีกลาววาปจจัยทางเพศ  อาชีพ และการศึกษา           
ท่ีแตกตางกันมีผลตอการความคิดและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไมมากก็นอย  ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา   
ความแตกตางทางประชากรสงผลใหมีความแตกตางทางความคิดและพฤติกรรมดานการจดจํา         
นอยมาก  มีเพียงความแตกตางทางดานอายุเทานั้นท่ีสงผลใหมีความแตกตางกันในเร่ืองของ
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พฤติกรรมการจดจําไดมากกวา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเขามาเกี่ยวของและมีความสัมพันธตอการจดจําท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้นในการจดจําส่ือโฆษณาจึงนาจะข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนดวยท่ีทําใหผูใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพมีการจดจําส่ือไดแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ปติยา                 
สุคนธมาน  เร่ือง  การเปดรับ  การจดจํา  และความคิดเห็นของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีตอส่ือโฆษณาภายในรถไฟฟาและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา 
ลักษณะประชากรทางดาน เพศ อาชีพ และการศึกษา ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการจดจําส่ือโฆษณา
ภายในรถไฟฟาและภายในบริเวณรถไฟฟาบีทีเอสไดแตกตาง มีอายุเทานั้นท่ีมีผลตอการจดจํา              
ท่ีแตกตางกัน 
  
 สมมุติฐานขอท่ี 3 ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีความสัมพันธกับ
การเปดรับ  การรับรูและการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรทางดานลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพกับการ
เปดรับ  การรับรู  และการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ผลการศึกษา   สามารถสรุปโดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ  ดังนี้  
   ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน

กรุงเทพ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ในภาพรวมลักษณะการใชบริการในทาอากาศยาน

กรุงเทพไมมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  กลาวคือ  กลุม
ตัวอยางสวนใหญท่ีมีลักษณะการใชบริการท่ีแตกตางกันมีการเปดรับส่ือโฆษณาตาง ๆ ในทาอากาศยาน
กรุงเทพไดไมแตกตางกัน  มีเพียงส่ือปายตั้งพื้นเทานั้นท่ีมีการเปดรับแตกตางกัน  

 จากผลการวิจัยทําใหเห็นวา  ลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพมีผลตอการ
เปดรับส่ือโฆษณาไดนอยมาก  โดยไมวาผูใชบริการจะเปนกลุมผูโดยสารหรือกลุมผูใชบริการใดๆ  
ตางก็มีการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน  ในท่ีนี้มีเพียงส่ือปายตั้งพื้น
เทานั้นท่ีมีการเปดรับแตกตางกัน 
 จึงเปนท่ีนาสังเกตวา  เพราะเหตุใดกลุมตัวอยางจึงมีการเปดรับส่ือปายต้ังพ้ืนได
แตกตางกันโดยกลุมมิใชผูโดยสารจะมีการเปดรับมากกวากลุมผูโดยสาร   จากการสํารวจพบวา  
ส่ือปายตั้งพื้นสวนใหญจะติดต้ังอยูในบริเวณดานนอกท่ีพักผูโดยสาร   ดังนั้นจึงทําใหผูใชบริการที่
มิใชกลุมผูโดยสารมีโอกาสพบเห็นส่ือปายตั้งพื้นมากกวากลุมผูโดยสาร 
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 ลักษณะการใชบริการกับการรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะการใชบริการมีความสัมพันธการรับรูส่ือโฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพ กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะการใชบริการท่ีแตกตางกนัมีการรับรูส่ือ
โฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน  ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล สามารถ
นํามาอธิบายไดวาเหตุใดความแตกตางของลักษณะการใชบริการ จึงมีผลตอการรับรูส่ือโฆษณาใน        
ทาอากาศยานกรุงเทพ ไดแตกตางกัน     

 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลไดรับการพัฒนามาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเรา
และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร (S-R theory) และไดนํามา
ประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารวา ผูรับสารท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จะมีความสนใจตอ
ขาวสารที่แตกตางกัน  ซ่ึงทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  อธิบายถึงองคประกอบทางดานจิตใจ 
ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก เปนกระบวนการท่ีผูรับสารแตละคนจะเลือกรับขาวสารที่มีอยู              
เพ่ือนํามาพิจารณาไตรตรองอันเปนผลมาจากส่ิงเราบางประการ  เพื่อแปลความหมายของขาวสาร
นั้นออกมาเปนความรูสึก  ความเขาใจหรือพฤติกรรมตาง ๆ  โดยการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน
เกิดจากปจจัยหลายอยางท้ังทางตรงและทางออม  ไมวาจะเปนความแตกตางของกลุมผูรับสาร 
ความแตกตางของส่ือหรือแมแตอิทธิพลของสภาวะแวดลอม  

  อิทธิพลของสภาพแวดลอมเปนตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งตัวแปรท่ีเปนตัวกําหนดส่ิงเรา          
ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงมีผลตอผูรับสาร  จากการสํารวจขอมูลพบวากลุม
ผูโดยสารจะมีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางไปจากกลุมผูใชบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุมผูโดยสาร          
สวนใหญจะพฤติกรรมเรงรีบ  เนื่องจากการใชบริการในสนามบินจะตองทําการเช็คอินกอน              
ข้ึนเคร่ือง  จึงทําใหผูโดยสารตองเรงรีบตามสภาวะแวดลอมในสถานท่ีแหงนี้  อีกท้ัง  การเรงรีบ          
จึงถือเปนส่ิงเราท่ีมารบกวนตอการการเปดรับขาวสารตาง ๆ จึงทําใหคนท้ังสองกลุมมีการรับรู           
ท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงผลท่ีไดเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู (จําเนียร ชวงโชติ, 2529) กลาวถึง
กระบวนการเรียนรูซ่ึงมีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

  - แรงขับหรือแรงผลักดัน  (Drive) โดยการเรียนรูมักเกิดในขณะที่มีแรงขับ                       
ซ่ึงแรงผลักดัน หมายถึง สภาวะท่ีรางกายถูกกระตุนเพื่อใหมีการกระทําตอบสนอง  

 - สิ่งเรา  (Stimulus)  เปนวัตถุหรือสิ่งใดก็ตามที่อยูในสภาวะแวดลอมซึ่งบุคคล             
เห็นภาพพจนได และเปนตัวกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติตอบ เชน ช่ือสินคา สีสันสดใส ขนาด
ของรูปภาพท่ีใหญทําใหดูเดน สะดุดตา ลักษณะของส่ือท่ีแปลกใหมนาสนใจสามารถหมุนไดหรือ
พลิกไปมาได พรีเซ็นเตอรเปนดารา นักรองหรือบุคคลที่มีช่ือเสียง ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้

DPU



 118 

เปนส่ิงเราใหบุคคลท่ีพบเห็นเกิดความสนใจโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ ซ่ึงนําไปสู
กระบวนการการรับรูตอไป 

  - การตอบสนอง (Response) คือ ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมท่ีแสดงการตอบรับเม่ือไดรับ
การกระตุนจากส่ิงเราท้ังท่ีสามารถสังเกตเห็นได เชน ความคิดเห็น การเรียนรู ความรูสึก เชน             
เม่ือเห็นส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพท่ีรูปแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหมนาสนใจมีสีสัน
สดใส อาจเกิดความประทับในตัวสินคาหรือบริการนั้น ๆ ทําใหเปล่ียนความคิดหรือทัศนคติตอ
สินคาหรือบริการท่ีไมดีเปนดีได เปน 

  - การเสริมแรง (Reinforcement) คือการใหผลตอบแทนท่ีดีเม่ือมีการสนองตอบเปนท่ี
นาพอใจ 

  - การเก็บรักษาผล (Retention) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการเรียนรูผลของการ
ตอบสนองท่ีไดรับการเสริมท้ังในแงบวกและลบ จะถูกสงมาเก็บไวท่ีสวนความทรงจําของสมอง 
เพื่อใชเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในครั้งตอ ๆ ไป เชน การจดจําช่ือสินคาหรือบริการจาก
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ  เปนตน 

 จากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู แสดงใหถึงกระบวนการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ท่ีจะนําไปสู 
การเปดรับ การรับรูและการจดจําขาวสารตาง ๆ จากส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  
  
 ลักษณะการใชบริการกับการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา ลักษณะการใชบริการไมมีความสัมพันธกับการจดจํา
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดแตกตางกัน  กลาวคือ  กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะการใช
บริการท่ีแตกตางกันมีการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดไมแตกตางกัน  
 จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา ลักษณะการใชบริการไมมีผลตอการจดจําส่ือ         
โฆษณา  ในทาอากาศยานกรุงเทพ  เนื่องจากไมวาผูใชบริการจะมีรูปแบบการใชบริการอยางไร           
ตางก็มีการจดจําส่ือโฆษณาไดไมแตกตางกัน 

  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู โดยเสรี วงษมณฑา (2531) ไดกลาววา การเรียนรูเปน          
ส่ิงท่ีสามารถกําหนดพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพราะการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญท่ีกอใหเกิดการ
จดจําช่ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไดดีมาก  ดังนั้น  หากผูใชบริการมีการพบเห็นส่ือไดนอยยอมทํา
ใหเกิดการเรียนรูไดนอยลง  ซ่ึงมีผลโดยตรงการจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพไดมาก
หรือจดจําไดนอย ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูใชบริการสวนใหญจะเขามาใชบริการในทาอากาศยาน
กรุงเทพไมเกิน 3 คร้ัง (ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา) และจะใชเวลาอยูในทาอากาศยานกรุงเทพแตละ
คร้ังประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง  ซ่ึงหากวิเคราะหจากความถ่ีของการใชบริการและระยะเวลาท่ีเขามาใช

DPU



 119 

บริการถือไดวา  ผูใชบริการมีโอกาสพบเห็นส่ือเพื่อนําไปสูกระบวนเรียนรูซ่ึงมีผลตอการกําหนด
พฤติกรรมการจดจําของผูใชบริการไดนอยมาก  ประกอบกับสถานท่ีแหงนี้ผูใชบริการสวนใหญ          
จะมีความเรงรีบ  จึงมีผลตอการจดจําส่ือโฆษณาไดนอยพอ ๆ กัน    

  
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายเพิ่มเติมไดดังนี ้
 การจดจําโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 เม่ือพิจารณาจากการจดจําช่ือสินคาและบริการใน 5 ลําดับแรกท่ีผูใชบริการจดจําได  
พบวา  ผูใชบริการจะจดจําโฆษณาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดมากท่ีสุด รองลงมาจะจดจํา
โฆษณาของธนาคารเอเชีย โฆษณาของออเร็นท คิงพาวเวอร และดีแทดตามลําดับ ในดาน
องคประกอบของโฆษณา  พบวา  ผูใชบริการจะจดจํา ประเภทส่ือ   สถานท่ีติดต้ัง  รูปภาพและสีสัน
ไดมากท่ีสุด 
 จากการศึกษา  จะเห็นไดวา  ผูใชบริการจะจดจําโฆษณาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
ไดมากท่ีสุด โดยจะจดจําภาพโฆษณาไดมากท่ีสุด จากการศึกษาของนกัโฆษณา พบวา รูปภาพใหญ
ภาพเดยีวจะดงึดูดความสนใจไดมากกวาภาพเล็ก ๆ เรียงตอกันหลาย ๆ ภาพ ภาพท่ีเรียบงายจะจาํได
มากกวาภาพท่ีซับซอน ซ่ึงภาพของโฆษณาการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะใชภาพชางเปนภาพใหญ
เพียงภาพเดยีว  จึงทําใหผูใชบริการจดจําไดมากท่ีสุด   
 
3.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 
 1. จากผลการวิจัยในเร่ืองของพฤติกรรมการเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
ของผูใชบริการ เม่ือจําแนกตามรูปแบบของส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  พบวา  ผูใชบริการ
สวนใหญจะเปดรับส่ือโฆษณาปายกลองไฟมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ส่ือโฆษณาวีดโีอวอลล  ส่ือทีวี
ตั้งพื้น  ส่ือรถเข็น  ส่ือปายโฆษณาแบบพลิก  และส่ือปายโฆษณาตั้งพื้น  ตามลําดับ  ซ่ึงส่ือโฆษณา
แตละประเภทมีรูปแบบการนําเสนอ และทําเลที่ตั้งท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น ในการพฒันารูปแบบของ
ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม (ทาอากาศยานกรุงเทพสุวรรณภูมิ) นกัสรางสรรคงาน
โฆษณาควรเลือกใชส่ือโฆษณาท่ีมีความเหมาะสมกับสินคาท่ีตองการนําเสนอ และเลือกทําเลที่ตั้งท่ี
งายแกการพบเห็น พรอมกับเลือกใชส่ือโฆษณาท่ีมีความดึงดูดแกกลุมเปาหมายมากท่ีสุด   
 2. จากผลการวิจัยในสวนของการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ พบวา  
การนําเสนอโดยใชภาพประกอบพาดหัวนิยมใชมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใชภาพศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภาพสินคาพรอมตกแตง ภาพเพอฝน/จินตนาการ ภาพสัญลักษณตราสินคา  
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ตามลําดับ ซ่ึงการนําเสนอที่กลาวมาเปนการนําเสนอโดยใชภาพโฆษณาเปนหลักในการส่ือสารไปยัง
ผูบริโภค ท้ังนี้ นักสรางสรรคงานโฆษณาควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาการนําเสนอในคร้ังนี้         
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณา ในทาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม 
(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) พรอมกับศึกษาการนําเสนอในรูปแบบใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การนําเสนอส่ือโฆษณาตอไป 
 3. จากผลการวิจัยในสวนของการจดจําองคประกอบส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ  
พบวา ขอความโฆษณา เปนองคประกอบของส่ือโฆษณาท่ีผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพจดจํา
ไดนอยท่ีสุด เนื่องจากขอความโฆษณามีลักษณะคอนขางยาวและจดจําไดยากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ   
ประกอบกับสถานท่ีแหงนี้ผูใชบริการสวนใหญมีพฤตกิรรมการใชบริการท่ีเรงรีบ จึงทําใหเกดิตัวแปร
แทรกซอนท่ีมีผลตอการเปดรับ การรับรู และการจดจําส่ือโฆษณาข้ึนมากมาย ดังนัน้ ผูผลิตหรือ        
นักสรางสรรคงานโฆษณา ควรพัฒนารูปแบบการนําเสนอของส่ือโฆษณา โดยใชรูปภาพท่ีมีสีสัน
สะดุดตา เพื่อดึงดูดใจแกผูบริโภคในการส่ือความหมายแทนขอความตาง ๆ ที่ตองการนําเสนอ   
เพื่อนําไปสูการจดจําในตัวสินคาและบริการนั้น ๆ ทั้งนี้หากตองการใชขอความโฆษณา ไมควร         
ใสรายละเอียดตาง ๆ ของสินคามากเกินไป อาจใชขอความโฆษณาในรูปแบบของสโลแกน คําขวัญ
หรือการพาดหัวโฆษณา   เพื่อใหผูบริโภคเกิดการจดจําไดงายข้ึน  

 
4.  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 
1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน

กรุงเทพในภูมิภาคอื่น ๆ บาง เชน รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาในทาอากาศยานเชียงใหม               
ทาอากาศยานขอนแกน ทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนตน เพื่อใหเห็น
ความแตกตางในแตละสถานที่ 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกลุม (Focus  Group  
Interview) จากกลุมผูใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพหรือประชาชนท่ัวไป เพือ่ใหไดขอมูลใน
เชิงลึกมากข้ึน ในแงของความคิดเห็น ความรูสึก ความพึงพอใจและความเขาใจในตัวโฆษณา          
เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 3. ในการศึกษาคร้ังตอไป  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย ท่ีมีผลตอการเปดรับ  การรับรู  
และการจดจําส่ือโฆษณาของผูใชบริการมากท่ีสุด และปจจัยใดท่ีทําใหผูใชบริการไมมีการเปดรับ  
การรับรู  และการจดจําส่ือโฆษณา 
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 4. ในการศึกษาคร้ังตอไป  ควรมีการศึกษาในกลุมเปาหมายชาวตางชาติท่ีมาใชบริการ
ในทาอากาศยานกรุงเทพ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนารูปแบบส่ือโฆษณาใหมีความสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
 5. ควรมกีารตดิตามและประเมินผลของการวิจยันี้อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพือ่นําผล 
ท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก  ก 
 

ตัวอยางการนําเสนอภาพส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพสินคาพรอมการตกแตง 
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ภาพประกอบพาดหวั 
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ภาพเพอฝน/จนิตนาการ 
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ภาพสัญลักษณการคา/ตราสินคา 
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ภาพศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ภาพสินคาเพยีงอยางเดยีว 
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      สถานท่ีเก็บขอมูล   ภายในประเทศ 
           ระหวางประเทศ 

 
แบบสอบถาม 

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณา ณ ทาอากาศยานกรุงเทพกับการรับรู 
และจดจําของผูใชบริการ” เพื่อนํามาใชประกอบในการทําวิทยานิพนธ คณะนิเทศศาสตร            
สาขานเิทศศาสตรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

คําชี้แจง    กรุณาทําเคร่ืองหมาย      หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และเติมขอความลงในชองวาง 

สวนท่ี  1  :  ขอมูลลักษณะทางประชากร 

1.  เพศ     1)  ชาย    
  2)  หญิง 

2.  อายุ     1)  ไมเกนิ 20 ป   
  2)  21 – 30 ป 

     3)  31 – 40 ป   
  4)  41 – 50  ป 
  5)  51  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา   1)  ต่ํากวาปริญญาตรี   
  2)  ปริญญาตรี 

     3)  สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ    1)  เจาของกิจการ/คาขาย        
  2)  พนกังานบริษัท 

     3)  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  
  4)  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

     5)  รับจาง/ใชแรงงาน 
  6)  อ่ืน ๆ  ระบุ............... 
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สวนท่ี  2  :  ขอมูลลักษณะการใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพ 
 
1.  ทานมาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพคร้ังนี้ในฐานะ 
   1)  ผูโดยสาร  (ขามไปตอบขอ  3) 
   2)  มิใชผูโดยสาร 
 
2.  ทานมาใชบริการในทาอากาศยานกรุงเทพลักษณะใด  
     1)  มารับ – สงผูโดยสาร 
     2)  มาทํากิจธุระ 
     3)  อ่ืน ๆ  ระบุ .................... 
 
3.  ทานเคยใชบริการในฐานะเปนผูโดยสารหรือไม  ในชวง 6 เดอืนท่ีผานมา 
   1)  เคย    

  2)  ไมเคย 
 
4.  ทานใชบริการหรือมาติดตอทําธุระในทาอากาศยานกรุงเทพมากนอยเพยีงใด 
     (ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา) 

 1)  ไมเกนิ 3 คร้ัง 
 2)  4 – 6  คร้ัง 
 3)  7 – 9  คร้ัง 
 4)  10 – 12  คร้ัง 
 5)  13  คร้ังข้ึนไป 

 
5.  โดยเฉล่ียระยะเวลาในการใชบริการของทานในทาอากาศยานกรุงเทพแตละคร้ัง 
   1)  นอยกวา  1  ช่ัวโมง 
   2)  1 – 2  ช่ัวโมง 
   3)  มากกวา  2  ช่ัวโมง 
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ตอนท่ี  3   การเปดรับส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
 
1.  ทานเคยเหน็โฆษณาจากสื่อใดในทาอากาศยานกรุงเทพบาง  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 
   1) ปายกลองไฟ     2) ส่ือรถเข็น 
   3) ปายต้ังพื้น     4) วดีีโอวอลล 
   5) ปายโฆษณาแบบพลิก    6) ส่ือทีวตีั้งพื้น 
   7)  อ่ืน ๆ ระบุ................................................ 
 
2.  รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาท่ีทานใหความสนใจมากท่ีสุดในทาอากาศยานกรุงเทพหรือ 
     (เลือกตอบ  1 ขอ) 
   1) ปายกลองไฟ     2) ส่ือรถเข็น 
   3) ปายต้ังพื้น     4) วดีีโอวอลล 
   5) ปายโฆษณาแบบพลิก    6) ส่ือทีวตีั้งพื้น 
 
3.  ประเภทสินคาหรือบริการท่ีเห็นจากส่ือ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) บัตรเครดิต     2)  ธุรกิจทองเท่ียว 
   3) อุปกรณส่ือสาร     4)  สินคาอุปโภคบริโภค 
   5) โรงแรม/รีสอรท     6)  สายการบิน 
   7)  ธนาคาร/การเงิน     8)  ธุรกิจส่ือมวลชน 
 
4.  ทานเคยเหน็ส่ือโฆษณาจากบริเวณใดในทาอากาศยานกรุงเทพบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) อาคารระหวางประเทศ 1    2) อาคารระหวางประเทศ 2 
   3) อาคารภายในประเทศขาเขา   4) นอกอาคาร 
   5)  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................... 
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สวนท่ี  4     การรับรูส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
คําชี้แจง      กรุณาใสเคร่ืองหมาย    ในชองวางตามความรูสึกของทานจากการพบเห็นส่ือโฆษณา 
       ในทาอากาศยานกรุงเทพ 

 
 

รายการ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมี
รูปแบบการนําเสนอท่ีดึงดูดใจและ
นาสนใจ 

     

2. รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาใน       
ทาอากาศยานกรุงเทพมีความเปนสากล
กวาท่ีอ่ืน ๆ 

     

3. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ      
ทําใหสินคาเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

     

4. รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาใน         
ทาอากาศยานกรุงเทพมีสวนเสริมสราง
ภาพลักษณ  ท่ีดีใหกับสินคา 

     

5. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ        
มีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
ของทาน 

     

6. รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาใน           
ทาอากาศยานกรุงเทพมีความทันสมัย
กวาท่ีอ่ืน ๆ 

     

7. สินคาท่ีโฆษณาโดยผานส่ือในทาอากาศ
ยานกรุงเทพเปนสินคาท่ีมีความหรูหรา
และมีระดับกวาท่ีอ่ืน ๆ 

     

8. ขอความโฆษณาผานส่ือในอากาศยาน
กรุงเทพสวนใหญเปนขอความเพ่ือการ 
สงเสริมภาพลักษณมากกวามุงขายสินคา 
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รายการ 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

9. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ
ควรมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะ
ความเปนไทย เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ไทยและภาพลักษณความเปนไทย 

     

10. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมี
รูปแบบการนําเสนอดวยสีสันสวยงาม
ทําใหภาพโฆษณาดเูดนสะดุดตา 

     

11. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมี
รูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย 

     

12. การใชพรีเซ็นเตอรสําหรับส่ือโฆษณา
ในทาอากาศยานกรุงเทพควรใชบุคคล
ท่ีเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

     

13. ส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพมี
การติดต้ังในสถานท่ีอยางเหมาะสม 

     

14. คาใชจายส่ือโฆษณาในทาอากาศยาน
กรุงเทพนาจะแพงกวาท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวไป 

     

15. รูปแบบการนําเสนอส่ือโฆษณาใน      
ทาอากาศยานกรุงเทพเปนรูปแบบท่ี
จดจํางาย 
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สวนท่ี  5   การจดจําส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพของผูใชบริการ 
ทานจดจําโฆษณาสินคาใดไดบางจากส่ือโฆษณาในทาอากาศยานกรุงเทพ 
(โปรดตอบช่ือสินคาหรือบริการ 3 อันดับแรกท่ีทานจําได) 
1 .......................................... 2 ..........................................    3........................................... 
 
โปรดระบุรายละเอียดของโฆษณาท่ีทานจาํไดใน 3 อันดบัแรกดังกลาวขางตน 
1)   ประเภทส่ือ 

สถานท่ีติดต้ัง 
สีสัน 
รูปภาพท่ีเดนชัด 
คําขวัญ/สโลแกน 
ขอความโฆษณา 
พรีเซ็นเตอร 

 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 

 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 

 
2)   ประเภทส่ือ 

สีสัน 
รูปภาพท่ีเดนชัด 
คําขวัญ/สโลแกน 
ขอความโฆษณา 
พรีเซ็นเตอร 

 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 

 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 

 
3)   ประเภทส่ือ 

สถานท่ีติดต้ัง 
สีสัน 
รูปภาพท่ีเดนชัด 
คําขวัญ/สโลแกน 
ขอความโฆษณา 
พรีเซ็นเตอร 

 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 

 จําไดคือ .................................. 
 จาํไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
 จําไดคือ .................................. 
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ภาคผนวก  ข. 

 

แบบลงรหัส (Coding Sheet) 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อสินคา/บริการ 

ภา
พสิ

นค
าอ
ยา
งเดี

ยว
 

ภา
พสิ

นค
าพ

รอ
มก

าร
ตก

แต
งป

ระ
กอ

บ 
ภา
พบ

าง
สว

นข
อง

สิน
คา

 

ภา
พป

ระ
กอ

บพ
าด
หัว

 

ภา
พสิ

นค
ากํ
าล
ังถ
ูกใ
ช 

ภา
พก

าร
ทด

สอ
บส

ินค
า 

ภา
พย

ืนย
ันผ

ลก
าร
ใช


สิน
คา

 

ภา
พผ

ลก
าร
ใช
สิน

คา
 

ภา
พเ
ปรี

ยบ
เที
ยบ

 

ภา
พแ

สด
งถึ
งก
าร
แก

ไข
ปญ

หา
เมื่
อใ
ชส

ินค
า 

ภา
พก

าร
ตูน

 

ภา
พป

ระ
ดิษ

ฐ 

ภา
พแ

ผน
ภูมิ

หรื
อ

แผ
นภ

าพ
 

ภา
พเ
พอ

ผัน
จิน

ตน
าก
าร

 

ภา
พต

อเ
นื่อ

ง 

ภา
พสั

ญลั
กษ

ณ 

ภา
พผู

นํา
เส
นอ

 

ภา
พศิ

ลป
ะแ
ละ

วัฒ
นธ

รร
มไ

ทย
 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

DPU



แบบบันทึกรายการ (Check list) 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อสินคา/บริการ 

ประเภทสินคา / บริการ องคประกอบโฆษณา ประเภทสื่อโฆษณา 

บัต
รา
เค
รดิ
ต 

ธุร
กิจ

คา
ปล

ีก 

ธุร
กิจ

โท
รค
มน

าค
ม 

โร
งแ
รม

รีส
อร
ท 

สา
ยก
าร
บิน

 

ธน
าค
าร

/ก
าร
เงิน

 

อุป
โภ

ค/
บริ

โภ
ค 

ธุร
กิจ

ทอ
งเที่

ยว
 

สื่อ
มว

ลช
น 

อื่น
 ๆ

 

โล
โก
 

สีสั
น 

รูป
ภา
พ 

คํา
ขว

ัญ 

ขอ
คว

าม
โฆ

ษณ
า 

พรี
เซ
็นเ
ตอ

ร 

สื่อ
กล

อง
ไฟ

 

สื่อ
รถ
เข
็น 

ปา
ยตั้
งพ

ื้น 

ปา
ยโ
ฆษ

ณา
แบ

บพ
ลร
ิก 

วีดี
โอ
วอ

ลล
 

ทีว
ีตา
มพ

ื้น 

อื่น
ๆ 
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ประวัติผูเขียน 
 

นางสาวดวงเพ็ญ  สําเนียง  เกิดเม่ือวันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  ในป  พ.ศ. 2543  ตอมา
เขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย            
ในป  พ.ศ.  2543  ปจจุบันทํางานท่ี  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ตําแหนงเจาหนาท่ี
เผยแพร 
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