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ทศันคตแิละการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั 

เจตน์  อติพลภกัดี 

บทคัดย่อ 

รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเร่ือง “ทศันคตแิละการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา

ทศันคติท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อตราสินค้าใน

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั ศึกษาการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคท่ีรับชม

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั ศกึษาทศันคติท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบั

ใจด้านอารมณ์ขันของผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนักบัทศันคติ

ต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัและศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ทศันคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนักับการตดัสินใจซือ้สินค้า

ของผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey Research Method) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือ

การศกึษา โดย ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administration) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี

ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั ทัง้เพศ

ชายและหญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่18-65 ปี ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมลู 2 ประเภทคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี คา่ร้อยละ 

คา่เฉล่ียเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร ข้อมลูเก่ียวกับทศันคติ

ของผู้ชมท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติของผู้ชมท่ีมี

ต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้
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สินค้าของผู้ชมท่ีมีทัศนคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน และ

สถิตเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) การทดสอบ

คา่เฉล่ียสําหรับกลุม่ประชากรสองกลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (one way ANOVA) และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s 

Correlation) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานตา่งๆ 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั จํานวน 400 

คน ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.7 โดยมีอายขุองกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสดุ

อยู่ระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3 ส่วนระดบัการศกึษาพบว่าการศกึษาระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอาชีพเป็นนิสิต/นกัศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 และมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 37.5 

ผลการศึกษาทศันคติของผู้ชมท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัของ

กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความรู้สึกผ่อนคลายความเครียด(4.44)รู้สึก

ตลกขบขนั(4.40)รู้สึกสนุก(4.35)และรู้สึกชอบ(4.29) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์

ขัน นอกจากนัน้กลุ่มตวัอย่าง รู้สึกมีความสุข(4.15) รู้สึกถึงความแปลกใหม่สร้างสรรค์(4.03)มี

ความรู้สึกประทบัใจ(3.95) และรู้สึกถึงความทนัสมยั(3.65) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้าน

อารมณ์ขนั และกลุม่ตวัอย่างไม่เห็นด้วยว่าตนเองมีความรู้สึกเบ่ือ(2.21) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จดุ

จบัใจด้านอารมณ์ขนั 

ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ ชมท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้าน

อารมณ์ขนัของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความรู้สึกเข้าใจในจดุเดน่ของ

ตราสินค้านัน้(3.81) รู้สกึถึงความแปลกใหม่ของตราสินค้านัน้(3.78) รู้สึกเป็นกนัเองและคุ้นเคยตอ่

ตราสินค้านัน้(3.72) รู้สกึดีและชอบตราสินค้านัน้(3.58) รู้สึกว่าตราสินค้านัน้มีความทนัสมยั(3.56)  

รู้สึกถึงความเหมาะสมของตราสินค้ากับตนเอง(3.45) รู้สึกอยากกินหรืออยากใช้ตราสินค้านัน้

(3.43) และกลุ่มตวัอย่างไม่แน่ใจว่าตนเองรู้สึกต้องการซือ้ตราสินค้านัน้(3.36) และรู้สึกเช่ือถือใน

ตราสินค้านัน้(3.24) และ เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั จํานวน 400 

คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยซือ้ตราสินค้าท่ีใช้อารมณ์ขนัในภาพยนตร์โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 
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81.3 และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จะใช้ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั

มาเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจซือ้สินค้า คดิเป็นร้อยละ 42.0 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ ชมท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนั จะมีทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัไม่แตกต่างกัน 

ส่วนผู้ ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน

แตกตา่งกนั 

ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์

กบัทศันคตติอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั 

ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัมี

ความสมัพนัธ์กบัการเคยซือ้สินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั และทศันคติ

ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์กบั

การตดัสินใจซือ้สินค้าในอนาคต 

 

บทนํา 

ในปัจจบุนัส่ือโทรทศัน์มีบทบาทกบัชีวิตคนเรามากขึน้ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็น

จํานวนมากเช่นกัน ดงันัน้การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์จึงเป็นหนึ่งทางเลือกท่ีใช้สําหรับการส่ือสาร

ให้ทัว่ถึงแก่คนจํานวนมาก เพราะภาพยนตร์โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุก

เพศทุกวยัและการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ก็สามารถท่ีจะส่ือสารถึงตําแหน่งครองใจของสินค้า 

(Product Positioning ) เพ่ือโน้มน้าวใจหรือชกัจงูใจผู้บริโภคเพ่ือเพิ่มยอดขายให้กบัสินค้าได้ แต่

ไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกชิน้จะสามารถชกัจูงใจให้เกิดการซือ้สินค้าได้ทัง้หมด เพราะสินค้าหนึ่งๆย่อม

ต้องมีคู่แข่งทางการตลาดเสมอ โฆษณาท่ีจะสามารถเข้าถึงผู้ บริโภคได้จะต้องเป็นโฆษณาท่ี

สามารถใช้จดุจบัใจท่ีเหมาะสมกบัผู้บริโภค 

สิ่งดงึดดูใจหรือจดุจบัใจในการโฆษณา (Advertising Appeal) เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสําคญัตอ่

ความสําเร็จของงานโฆษณา อาจกล่าวได้ว่า ชิน้งานโฆษณาทกุชิน้ท่ีประสบผลสําเร็จก็เพราะว่า 

โฆษณานัน้สามารถเลือกใช้ “จุดจบัใจ” ท่ีได้ผลตรงตามความต้องการหรือความปรารถนาของ
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ผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ชม โฆษณา ทําให้เกิดความสนใจในโฆษณานัน้ จดุจบัใจในการโฆษณาจึงอาจ

ให้นิยามได้ว่า สิ่งชกันําหรือจูงใจความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการ หรือมีความปรารถนา

อยากได้ ให้มาเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณา กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ หน้าท่ีของจุดจบัใจ จะทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ บอกให้ผู้ บริโภคทราบว่า “น่ีคือผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการ หรือสิ่งท่ีจะสนองความ

ปรารถนาของคณุให้ได้รับความพอใจ” (http://free4marketingad.blogspot.com) จุดจบัใจใน

โฆษณาสามารถแบ่งเป็นจุดจบัใจด้านเหตผุล (Rational appeal) และจุดจับใจด้านอารมณ์ 

(Emotional appeal) โดยท่ีจุดจบัใจด้านเหตุผลนัน้ เป็นการใช้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ และจูงใจ

ผู้บริโภคด้วยหลกัเหตผุล ชีค้ณุลกัษณะ ข้อดีของสินค้าให้ได้ทราบ ส่วนจุดจบัใจด้านอารมณ์นัน้ 

จะใช้ความพงึพอใจด้านอารมณ์เป็นหลกั เพราะผู้บริโภคจํานวนมากตดัสินใจซือ้สินค้าด้วยการใช้

อารมณ์และความรู้สกึมากกวา่การใช้เหตผุล 

ในปัจจุบนัมีภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์เกิดขึน้มากมาย และในจํานวน

เหลา่นัน้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัก็ถกูนํามาใช้อยา่งกว้างขวาง และภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจ

ด้านอารมณ์ขนัเองก็มกัจะได้รับการพดูถึงอยูเ่สมอๆ  งานวิจยัชิน้หนึ่งในสหรัฐอเมริกา   พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นอาย ุ 13-24 ปี   บอกว่าภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัเป็นท่ี

น่าจดจํามากท่ีสุดในบรรดาโฆษณาทัง้หลาย หรือแม้กระทั่งในเมืองไทยอย่างโฆษณาท่ีได้รับ

รางวลัจากการประกวดโฆษณายอดเย่ียมแห่งประเทศไทย หรือ TACT AWARDS ปี 2542-2543 

คือโฆษณามิสทีน ชดุ “เตา่เรียกแม่” (www.prachatai.com) โฆษณาชดุเตา่เรียกแม่นีเ้ป็นโฆษณา

ท่ีมีการใช้จดุจบัใจ ด้านอารมณ์ขนัเป็นกลวิธีในการดงึดดูผู้ชม ไม่เพียงแตส่ร้างกระแสท่ีพดูถึงกัน

ในวงกว้างเทา่นัน้  แตจ่ากกระแสนิยมของผู้ชม จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และจากแนวคิดท่ีสร้างสรรค์

ก็ทําให้โฆษณาชดุนีส้ามารถคว้ารางวลัโฆษณายอดเย่ียมของปีนัน้ไปอีกหลายรางวลัด้วยกนั และ

โฆษณาท่ีได้รับรางวัลในปีต่อๆมาก็ล้วนเป็นโฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันแทบทัง้สิน้ 

(www.brandage.com) นบัเป็นจดุกําเนิดของโฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัมาเป็นกลวิธีใน

การดึงดดูใจได้เป็นอย่างดี และจากนัน้เป็นต้นมาก็มีโฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัออกมา

อยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

นอกจากนีส้ินค้าส่วนใหญ่ท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั มกัจะเป็นสินค้าท่ีใช้การแสวงหา

ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องต่ํา( Low-involvement Product ) ซึ่งหมายถึง สินค้าท่ีไม่ต้องใช้เหตผุลมากนกั

http://free4marketingad.blogspot.com/�
http://www.brandage.com/�
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ในการตดัสินใจซือ้ มกัใช้อารมณ์ในการซือ้มากกวา่ เชน่ สินค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจําวนั เช่น 

ขนม ลกูอม นํา้ผลไม้ เป็นต้น เพราะภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั มกัจะมีผลตอ่

อารมณ์ความรู้สกึ มากกวา่การใช้เหตผุลคดิวิเคราะห์ 

จากเหตผุลข้างต้นทําให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศึกษา “ทัศนคติและการตดัสินใจซือ้สินค้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั“เพ่ือข้อ 

มลูท่ีได้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัการใช้จดุจบัใจในโฆษณา นกัโฆษณาและ

นกัการตลาดในการวางแผนทําส่ือโฆษณาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนัของผู้บริโภคท่ีรับชม

ภาพยนตร์โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันของ

ผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศกึษาการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์

ขนัในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนัของผู้บริโภคท่ีรับชม

ภาพยนตร์โฆษณา ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั 

 5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั กบั 

ทัศนคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันของผู้ บริโภคท่ีรับชม

ภาพยนตร์โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติตอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้าน

อารมณ์ขนักบัการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

ของการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-

Sectional Study) กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตวัอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-Administered 

Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยคําถามปลายปิด (Closed-Ended Question)เป็นคําถามแบบให้

เลือกคําตอบ และคําถามมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) และคําถามปลายเปิด (Open-

Ended Question) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน จํานวน 

400 คน ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.7 โดยมีอายขุองกลุ่มตวัอย่างมาก

ท่ีสดุอยูร่ะหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3 ส่วนระดบัการศกึษาพบว่าการศกึษาระดบัปริญญา

ตรีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอาชีพเป็นนิสิต/นกัศกึษามากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 40.5 และมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 37.5  

 

ตอนท่ี 2 ทัศนคตขิองผู้ชมท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน 

จากการศกึษาทศันคติของผู้ชมท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัของ

กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความรู้สึกผ่อนคลายความเครียด(4.44)รู้สึก

ตลกขบขนั(4.40)รู้สึกสนุก(4.35)และรู้สึกชอบ(4.29) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์

ขัน นอกจากนัน้กลุ่มตวัอย่าง รู้สึกมีความสุข(4.15) รู้สึกถึงความแปลกใหม่สร้างสรรค์(4.03)มี

ความรู้สึกประทบัใจ(3.95) และรู้สึกถึงความทนัสมยั(3.65) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้าน
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อารมณ์ขนั และกลุม่ตวัอย่างไม่เห็นด้วยว่าตนเองมีความรู้สึกเบ่ือ(2.21) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จดุ

จบัใจด้านอารมณ์ขนั 

 

ตอนท่ี 3 ทัศนคตขิองผู้ชมท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์

ขัน 

จากการศึกษาทัศนคติของผู้ ชมท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้าน

อารมณ์ขนัของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความรู้สึกเข้าใจในจดุเดน่ของ

ตราสินค้านัน้(3.81) รู้สกึถึงความแปลกใหม่ของตราสินค้านัน้(3.78) รู้สึกเป็นกนัเองและคุ้นเคยตอ่

ตราสินค้านัน้(3.72) รู้สกึดีและชอบตราสินค้านัน้(3.58) รู้สึกว่าตราสินค้านัน้มีความทนัสมยั(3.56)  

รู้สึกถึงความเหมาะสมของตราสินค้ากับตนเอง(3.45) รู้สึกอยากกินหรืออยากใช้ตราสินค้านัน้

(3.43) และกลุ่มตวัอย่างไม่แน่ใจว่าตนเองรู้สึกต้องการซือ้ตราสินค้านัน้(3.36) และรู้สึกเช่ือถือใน

ตราสินค้านัน้(3.24) เม่ือรับชมโฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั 

 

ตอนท่ี 4 การตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้ชมท่ีมีทัศนคตต่ิอตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ี

ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน 

 จากการศกึษาพบว่าผู้ ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั จํานวน 400 

คน กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยซือ้ตราสินค้าท่ีใช้อารมณ์ขนัในภาพยนตร์โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 

81.3 และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จะใช้ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั

มาเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจซือ้สินค้า คิดเป็นร้อยละ 42.0 

 

ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมตฐิาน 

 1. สมมตฐิานข้อท่ี 1  ผู้ชมท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง

กนั จะมีทศันคติตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัไมแ่ตกตา่งกนั สว่นผู้ชมท่ีมี

อาชีพแตกตา่งกนั จะมีทศันคติตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัแตกตา่งกนั 
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 2. สมมตฐิานข้อท่ี 2 ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้าน

อารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์กบัทศันคตติอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์

ขนั 

 3. สมมตฐิานข้อท่ี 3 ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบั

ใจด้านอารมณ์ขันมีความสัมพันธ์กับการเคยซือ้สินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้าน

อารมณ์ขัน และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้าน

อารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้สินค้าในอนาคต 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีรับชม

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงค่อนข้างท่ีจะสนใจในสารท่ีไม่ใช่เนือ้หาหนกัๆ 

อย่างภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนัก็นบัเป็นความบนัเทิงรูปแบบหนึ่ง เพราะ

สามารถดแูล้วคลายเครียดและเรียกเสียงหวัเราะได้ ซึ่งตรงกบัแนวคิดของ Melvin L. DeFleur อ้าง

ถึงใน ประภาพรรณ ป้อมหิน ท่ีกล่าวว่า เพศหญิงจะใช้ส่ือเพ่ือผ่อนคลาย ในขณะท่ีเพศชายมกัจะ

ใช้ส่ือเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนกัๆ (Melvin L. DeFleur, 1970. อ้างถึงใน ประภาพรรณ ป้อมหิน, 

2550) ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากท่ีสุดคือ 

อายรุะหว่าง 18-25 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนิสิต นกัศกึษา และมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายคาบ

เก่ียวกบัวยัเร่ิมทํางาน นบัเป็นกลุ่มท่ีมีอายยุงัน้อยซึ่งมกัจะให้ความสนใจในสิ่งท่ีเป็นความบนัเทิง

มากกวา่สาระความรู้หรือขา่วสารหนกัๆ จงึสนใจในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั 

ดงันัน้คนกลุ่มนีจ้ึงค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดี สนใจเร่ืองความสนุกเฮฮามากกว่าเร่ืองเครียดๆ 

เปิดรับส่ือเพ่ือแสวงหาความบนัเทิงมากกว่าส่ือหนกัๆ (Melvin L. DeFleur, 1970. อ้างถึงใน 

ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550) กลุ่มตัวอย่างดงักล่าวนับได้ว่าเป็นผู้ มีความรู้ สามารถเข้าใจ

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนัได้อย่างง่าย เพราะผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงได้เปรียบ

อยา่งมากท่ีจะเป็นผู้ รับสารท่ีดี และนอกจากนัน้ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมกัจะใช้ส่ือมวลชนมากกว่าคนท่ี

มีการศึกษาต่ําอีกด้วย (Melvin L. DeFleur, 1970. อ้างถึงใน ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550) 

นอกจากนัน้รายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างจดัอยู่ในกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลาง เน่ืองจาก



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 9 
 

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัส่วนใหญ่มกัจะเป็นสินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัต่ํา ซึ่ง

หมายถึง สินค้าท่ีมีความเก่ียวพนักบัผู้บริโภคต่ํามีความสลบัซบัซ้อนในกระบวนการข้อมลูน้อย ใช้

อารมณ์ในการตดัสินใจซือ้มากกว่า เช่น สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั (สุชาดา วิวฒัน์วิชา, 2544)

ได้แก่ ขนม นํา้อดัลม สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมีราคาไมส่งู สามารถจบัจ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เหตผุลใน

การวิเคราะห์ก่อนการซือ้มากนกั 

ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้สึกชอบ รู้สึกสนุก รู้สึกตลกขบขนั รู้สึกผ่อน

คลายความเครียด รู้สึกประทบัใจ รู้สึกมีความสุข รู้สึกถึงความแปลกใหม่สร้างสรรค์ และรู้สึกถึง

ความทนัสมยัเม่ือรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้สึก

วา่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนันัน้ มีความตลก มีความสนกุสนาน ซึ่งก่อให้เกิด

ความรู้สกึผอ่นคลายความเครียด รู้สึกสนกุ และรู้สึกตลกขบขนัเกิดขึน้หลงัจากได้รับชม ซึ่งตรงกบั 

พรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัช่วย

สร้างความน่าสนใจได้ดี มีอิทธิพลต่อทศันคติก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อโฆษณาและต่อ

สินค้า อารมณ์ขันสามารถกระตุ้ นให้เกิดความรู้สึกอ่ืนๆตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ความรู้สึกมี

ชีวิตชีวา สนกุสนาน มีความสขุ และผอ่นคลายความเครียด (พรทิพย์ สมัปัตตะวนิช, 2546) 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้าน

อารมณ์ขัน โดยมีความรู้สึกถึงความแปลกใหม่ของตราสินค้านัน้ รู้สึกว่าตราสินค้านัน้มีความ

ทนัสมยั  รู้สึกถึงความเหมาะสมของตราสินค้ากบัตนเอง รู้สึกเป็นกันเองและคุ้นเคยต่อตราสินค้า

นัน้ รู้สกึเข้าใจในจดุเดน่ของตราสินค้านัน้  รู้สึกอยากกินหรืออยากใช้ตราสินค้านัน้ รู้สึกดีและชอบ

ตราสินค้านัน้ จากการศึกษาจํานวนภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัเบือ้งต้นของ

ผู้ วิจยั พบวา่มีจํานวน 33 ชิน้ โดยเป็นตราสินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัต่ําถึง 29 ชิน้ คิดเป็น 87.9 % ซึ่ง

เป็นจํานวนท่ีคอ่นข้างมาก สามารถกลา่วได้ว่าตราสินค้าส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาท่ี

ใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนันัน้ เป็นสินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัต่ํา คือสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัและมี

ราคาไม่สงูมาก จึงมกัมีการใช้อารมณ์ขนัในการโฆษณาสินค้าจําพวกนี ้เพราะเนือ้เร่ืองเบาสมอง 

ไมส่ลบัซบัซ้อน คลายเครียดได้จริง (สชุาดา วิวฒัน์วิชา, 2544) ทําให้กลุ่มตวัอย่างท่ีรับชมสามารถ

เข้าใจจดุเดน่ของสินค้าได้ง่าย อีกทัง้การใช้ความคดิสร้างสรรค์ใหมใ่นภาพยนตร์โฆษณาทําให้กลุ่ม

ตวัอยา่งรู้สกึได้ถึงความแปลกใหม่ของตราสินค้า และการท่ีกลุ่มตวัอย่างรู้สึกเป็นกนัเองคุ้นเคยกบั
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ตราสินค้า ก็เพราะว่าอารมณ์ขันสามารถเข้าถึงผู้ ชมได้ง่ายทุกระดับ เน่ืองจากอารมณ์ขันเป็น

อารมณ์ขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ (พรรณทิพา อุปลวรรณา อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ์ วิทยาอนิวรรตน์, 

2543) โดยการใช้อารมณ์ขันซึ่งเป็นอารมณ์พืน้ฐานของมนุษย์นัน้มาเช่ือมโยงเข้ากับสินค้าท่ี

สามารถซือ้หาได้ง่ายหรือสินค้าท่ีใช้ได้ในชีวิตประจําวนั ย่ิงทําให้กลุม่ตวัอยา่งรู้สึกคุ้นเคยและคิดว่า

สินค้านัน้เหมาะกบัตนเอง 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยซือ้ตราสินค้าท่ีใช้อารมณ์ขนัในภาพยนตร์โฆษณาและจะใช้ตรา

สินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัมาเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจซือ้ เห็นได้

ว่าโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ กัญจณิพฐั วงศ์

สเุมธรต์ (2549) ท่ีกล่าวว่าโฆษณาจะทําหน้าท่ีกระตุ้นเร้าให้เกิดการซือ้ผลิตภณัฑ์ การโฆษณาจะ

ทําหน้าท่ีกระตุ้น เร่งเร้า และเชิญชวนให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าไปทดลองใช้ และเม่ือผู้บริโภคได้ทดลอง

ใช้สินค้านัน้ๆแล้ว การโฆษณายงัทําหน้าท่ียํา้เตือนความทรงจําและสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภค

เกิดการซือ้ซํา้ในครัง้ตอ่ไป (กญัจณิพฐั วงศ์สเุมธรต์, 2549) 

ผลการทดสอบสมมติฐานในเร่ือง ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมี

ทศันคตติอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนัแตกตา่งกนั พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษาและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีทศันคติตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบั

ใจด้านอารมณ์ขนัไมแ่ตกตา่งกนั โดยท่ีผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายคาบ

เก่ียววยัเร่ิมทํางานนัน้มีความรู้สึกตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัเหมือนๆกัน 

คือความรู้สึกตลก รู้สึกผ่อนคลายความเครียด และความรู้สึกชอบ เน่ืองจากเป้าหมายหลักของ

ภาพยนตร์โฆษณาประเภทนีคื้อต้องการให้เกิดความรู้สกึชอบ ตลกและคลายเครียด 

ผลการทดสอบสมมตฐิานในเร่ือง ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบั

ใจด้านอารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์กับทศันคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้าน

อารมณ์ขัน พบว่า ทัง้สองตวัแปรนีมี้ความสัมพนัธ์กันคือทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อภาพยนตร์

โฆษณามีความสมัพนัธ์กับทศันคติต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณานัน้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 

David A. Aaker, John G. Myers, Rajeev Batra (1996) ท่ีได้สรุปไว้ว่า โฆษณาก่อให้เกิด

ความรู้สึกดีท่ีจะส่งผลให้ผู้ ชมประเมินคุณลกัษณะของตราสินค้าในเชิงบวก ส่งต่อไปยงัการใช้

ความรู้สึกในการตีความ โดยท่ีจะใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าท่ีจะใช้กระบวนการคิด ส่งผล
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ให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้า โฆษณาท่ีมีความสนกุทําให้ผู้ชมมีทศันคติเชิงบวกตอ่โฆษณาแล้ว

ส่งผลตอ่ตราสินค้า คือเม่ือโฆษณาทําให้ผู้ชมเกิดทศันคติท่ีดี หรือทศันคติเชิงบวกตอ่โฆษณาแล้ว 

ก็จะนําไปสู่การรู้สึกดีหรือทศันคติเชิงบวกตอ่ตราสินค้าด้วยเช่นกนั (David A. Aaker, John G. 

Myers, Rajeev Batra. 1996) 

ผลการทดสอบสมมติฐานในเร่ือง ทัศนคติของผู้ บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์

โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนัมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้สินค้า พบว่าทศันคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสินค้านัน้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ ทัง้ท่ีเคยตดัสินใจซือ้ไปแล้ว รวมถึง

การตดัสินใจซือ้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่ง ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2520) ได้ให้ความเห็นว่า ทศันคติและ

พฤติกรรมการแสดงออกตา่งมีความสมัพนัธ์กนัเสมอ กล่าวคือทศันคติมีผลตอ่การแสดงออกของ

บคุคล ทัง้นีเ้พราะทศันคตเิก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีบคุคลรู้สกึ และต้องการท่ีจะปฏิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง (ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 2520)อ้างถึงใน บญุนภา จนัทรากลูพงษ์, 

2542) นอกจากนัน้ตราสินค้าท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาเป็นสินค้าท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา 

หมายถึงสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัและมีราคาไมส่งูมาก จงึเป็นสินค้าท่ีคนเราซือ้ใช้กนัเป็นประจํา

อยู่แล้ว จึงทําให้ผู้บริโภคเคยซือ้ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจด้านอารมณ์ขนั และ

นอกจากนัน้ผู้บริโภคยังใช้ตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันมาเป็น

ตวัเลือกในการตดัสินใจซือ้สินค้าในอนาคต  เพราะเม่ือบคุคลมีทศันคติตอ่ตราสินค้าในภาพยนตร์

โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั ย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของบุคคลนัน้ๆด้วย ซึ่งตรงกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งท่ีมีส่วนสําคญัในการกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซือ้คือ

โฆษณา เพราะโฆษณาจะทําหน้าท่ีจงูใจ โน้มน้าวใจให้เห็นถึงข้อดีของสินค้านัน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์

, 2538) ดงันัน้การท่ีผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้าน

อารมณ์ขนัแล้ว ยอ่มสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ผู้ ท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันบางส่วนมีความรู้สึกชอบ 

รู้สึกประทบัใจ รวมถึงรู้สึกตลกขบขนัโฆษณามากกว่าท่ีจะสนใจในตราสินค้า เพราะโฆษณาบาง

ชิน้นัน้ตราสินค้ากับโฆษณาไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน ทําให้ผู้ ท่ีรับชมจําโฆษณาได้ แต่จําตรา

สินค้าไม่ได้ กลุ่มตวัอย่างบางคนให้ความคิดเห็นว่า โฆษณาบางชิน้ให้เพียงความรู้สึกตลกขบขนั 

ผ่อนคลายความเครียด ให้หวัเราะได้ แตไ่ม่ได้ทําให้จดจําตราสินค้าได้ ดงันัน้จึงควรใช้อารมณ์ขนั

ให้เหมาะกบัสินค้า ผู้บริโภคจงึจะสามารถจดจําตราสินค้าได้ดีย่ิงขึน้กวา่เดมิ 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีมากท่ีสดุได้แก่กลุ่มวยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความรู้สึกไวตอ่การ

โน้มน้าวใจของภาพยนตร์โฆษณามากกว่าวยัอ่ืนๆ อีกทัง้ภาพยนตร์โฆษณาท่ีกระตุ้นความสนใจมี

การใช้ความแปลกใหม่ และความตลกขบขันมาใช้ ทําให้ภาพยนตร์โฆษณามีความน่าสนใจ 

ต่ืนเต้น และสนุก ทําให้กลุ่มวยัรุ่นจึงเป็นกลุ่มท่ีมากท่ีสุดท่ีรับชมภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจบัใจ

ด้านอารมณ์ขนั ดงันัน้สินค้าตา่งๆท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่นสามารถใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั

ในโฆษณาได้เป็นอยา่งดี  

 3. ความรู้สึกตอ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั ท่ีกลุ่มตวัอย่างรู้สึกมาก

ท่ีสุดคือ รู้สึกผ่อนคลายความเครียด เพราะมีภาพยนตร์โฆษณามีเนือ้หาท่ีตลกขบขนั ทําให้รู้สึก

ผ่อนคลาย และไม่เครียด ดงันัน้ภาพยนตร์โฆษณาชิน้ไหนท่ีสามารถทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก

ผ่อนคลายความเครียดได้ดี ผู้บริโภคก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อทัง้โฆษณาและตราสินค้า ซึ่งนําไปสู่

การตดัสินใจซือ้ได้ในท่ีสดุ 

 4. ความรู้สึกต่อตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั ท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างรู้สึกมากท่ีสุดคือ รู้สึกเข้าใจในจุดเด่นของตราสินค้านัน้ เพราะตราสินค้าท่ีปรากฏใน

ภาพยนตร์โฆษณาประเภทนีส้ว่นใหญ่ เป็นสินค้าท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย ซือ้หาได้ง่าย ราคาไม่แพง 

ดงันัน้จึงควรใช้อารมณ์ขนัควบคู่กับการแสดงจุดเด่นท่ีชดัเจนของสินค้า เช่น สโลแกนท่ีเรียบง่าย 

กินใจพร้อมสอดแทรกมุขตลก จะทําให้ตราสินค้าดงักล่าวเป็นท่ีจดจําของผู้ บริโภคได้ง่ายและ

สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้าได้ 
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