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การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรม 

ที่มีต่อการซื้อยาสีฟัน SALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Exposure to, perception and behavior intention on SALZ TV Commercial 

นางสาวกรกช เลิศฤทธิ์ และอ.ดร.โมไนยพล รณเวช 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟัน SALZ ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาสีฟัน ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ 

การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อยาสีฟัน SALZ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

เปิดรับโฆษณา กับการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมที่

มีต่อยาสีฟัน SALZ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางของการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 18–45 ป ีจ านวน 330 คน เปิดรับ

โฆษณายาสีฟัน SALZ “ชุด Gen ไหนก็ใช้ SALZ” และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 24 – 35 

ปี เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ

ปริญญาตรี เปิดรับโฆษณายาสีฟัน SALZ จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ต่อ

โฆษณายาสีฟัน SALZ “ชุด Gen ไหนก็ใช้ SALZ” ในระดับการรับรู้มาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้ม

พฤติกรรมในการซื้อยาสีฟันในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับโฆษณา ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

จากสื่อทีมีผู้ตอบมากที่สุด (โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ เนื่องจากความสัมพันธ์

ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีการเปิดรับชมโฆษณาความถี่จากสื่อโทรทัศน์บ่อยครั้ง จะมีการรับรู้ต่อ
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โฆษณายาสีฟัน SALZ มากขึ้น และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าต่ า การรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ มีความสัมพันธ์ 

กับแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจซื้อยาสีฟัน SALZ เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่

มีการรับรู้ต่อโฆษณายาสีฟัน SALZ มาก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจซื้อยาสีฟัน SALZ มากขึ้น และค่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ประกอบไปด้วย ปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความจ าเป็นในชีวิตของทุกคน สินค้าอุปโภคบริโภค จ าพวกยาสีฟัน ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ต้อง

ใช้เป็นประจ าทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง 3 เวลา เช้า กลางวัน และก่อนเข้านอน ยาสีฟันเปรียบได้ว่าเป็นสิ่งที่

ต้องมองหาทั้งขณะตื่นและก่อนนอนเลยก็ว่าได้ ยาสีฟันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ที่

ต้องใช้ทุกวันเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อช่องปาก สุขภาพดีเริ่มต้นที่ช่องปาก เมื่อระบบภายในช่องปากดีแล้วก็จะท าให้

ระบบต่างๆในร่างกายดีตาม ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึนทั้งอาหาร และรวมไปถึงสิ่งที่ต้องใช้

เกี่ยวกับช่องปากก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ยาสีฟันจึงมีหลากหลายยี่ห้อ และมีการแข่งขันกันมากยิ่งข้ึน 

 ในปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง การแข่งขันกันในธุรกิจ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ด้วยเหตุนี้ในส่วนของธุรกิจต่างๆจึงหาช่องทาง

เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนั้นๆ ด้วยการเพ่ิมช่องทางการเปิดรับข่าวสาร โดยใช้สื่อต่างๆ เพ่ือ

เข้าถึงกลุ่มคน (Target) เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ต่อสินค้านั้นๆ และส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค  

  การแข่งทางการตลาดของยาสีฟันประเภทอุปโภคบริโภคในปัจจุบันมีการขยายตัวของตลาดมากข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งภาพรวมอัตราการเติบโตของตลาดยาสีฟันในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีมูลค่าการตลาด 

8,624 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 10% แบ่งเป็นยาสีฟันทั่วไป (Regular) 29% ยาสีฟันเพ่ือการป้องกันรักษาโรคฟัน

และช่องปาก (Therapeutic) 35-36% ยาสีฟันสมุนไพร (Herbal) 22% ยาสีฟันดูแลช่องปากเพ่ือสุขภาพฟันขาว 

(Whitening) 10% และยาสีฟันเด็ก (Kid) 3% (ผู้จัดการออนไลน์, 2558) ด้วยมูลค่าการตลาดยาสีฟันที่สูง จึงท า
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ให้บริษัทต่างๆที่ผลิตยาสีฟัน มีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกันชัดเจนมากขึ้น โดยการน ากลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้

ให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

แนวโน้มการเติบโตของตลาดยาสีฟันได้ขยายเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน  ดังนั้น ในส่วนของการเปิดรับโฆษณา การ

รับรู้ของผู้บริโภค และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้รับทราบถึงผู้บริโภคว่ามีการ

เปิดรับโฆษณาอย่างไรบ้าง มีช่องทางไหนบ้างที่เข้าถึง และผู้บริโภครับรู้อะไรในตัวข้อมูลของยาสีฟันที่น าเสนออก

มาผ่านช่องทางการโฆษณา และใช้ส่วนนี้มาวิเคราะห์หาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้เป็นประโยชน์

ส าหรับการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของยาสีฟัน SALZ ให้เพ่ิมมากข้ึน และปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคกลุ่มใหม่  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง “การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ

การซื้อยาสีฟัน SALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการยืนยันผลว่า

กลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และมีแนวโน้มพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อยาสีฟัน SALZ อย่างไรบ้าง 

และสามารถไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในด้านของการสื่อสารการตลาด 

และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดของสินค้าประเภทอ่ืนๆต่อไปได้ในอนาคต   

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาสีฟัน ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้ม

พฤติกรรมที่มีต่อยาสีฟัน SALZ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโฆษณา กับการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อยาสีฟัน SALZ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟันSALZ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเป็น
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การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self – 
Administered Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 330 คน เปิดรับชมโฆษณา “ชุด Gen ไหนก็ใช้ 
SALZ” 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาในด้านลักษณะประชากรครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 24 – 35 ปี ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ธนาคาร/ห้างร้าน มีรายได้ส่วนตัวต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท และระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี  

 ผลการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟันพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อยาสีฟันด้วย
ตัวเอง ความถี่ในการซื้อยาสีฟัน คือ เดือนละครั้ง ยี่ห้อยาสีฟันที่ใช้ในปัจจุบันมากที่สุดคือ คอลเกต เหตุผลที่ใช้ยี่ห้อ
ในปัจจุบันมากที่สุดคือ คุณภาพดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเปลี่ยนยี่ห้อ เหตุผลที่เปลี่ยนมากท่ีสุดคือ อยากลอง
สินค้าใหม่ๆ ส่วนใหญ่สถานที่ซื้อยาสีฟันคือ ห้างสรรพสินค้าชั้นน า พฤติกรรมดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการทีต่้องใช้เวลาความพยายามทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ, 2543 น. 
85-86) ผู้บริโภคจะตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) ตามแต่ละบุคคล ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูล 
(Search) เมื่อได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว ก็จะค้นหาหลักการที่จะมารองรับความต้องการดังกล่าวให้ได้รับ
ความพอใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of alternatives) หลังจากข้ันตอนของการค้นหาข้อมูล
แล้ว ผู้บริโภคต้องท าการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ก่อนท าการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผู้บริโภคต้องพิจารณา
เลือกสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอใจมากท่ีสุด การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกอย่างแล้ว ก็มาถึงขั้นที่จะต้อง
ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดข้ึน ที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้อจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง สิ่งแรกท่ีจะพบ คือการตระหนักถึงความต้องการ เมื่อผู้บริโภคมี
ความต้องการเกิดข้ึนก็จะหาข้อมูล เพ่ือท าการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าที่ต้องการดังที่กล่าวมา 

ผลการศึกษาปัจจัยในการซื้อยาสีฟันของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญใ่ห้ความส าคัญต่อปัจจัยในการซื้อยาสีฟันในระดับส าคัญมาก ในส่วนปัจจัยย่อยของการซื้อยาสีฟัน พบว่า 
ระดับส าคัญมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ด้านสถานที่ และ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด จากปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการก าหนดปัจจัยทางการตลาด (Marketing Factors) ซ่ึง
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ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์  ราคาของผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดเป้าหมาย (อ้างถึงใน McCarthy, 1984 : pp. 43) และให้สอดคล้อง
กับปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น สอดคล้องกับลักษณะและความเข้มข้นในการแข่งขันของ
ตลาด  สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นลักษณะของตลาดเป้าหมาย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนสอดคล้องกับ
นโยบายทางการตลาดของธุรกิจคู่แข่งขัน  เป็นต้น 

ผลการศึกษาการเปิดรับโฆษณายาสีฟัน SALZ จากสื่อใดบ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับโฆษณา
ยาสีฟัน SALZ จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ (Website, Facebook, Youtube etc.) วิทย ุ
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โปสเตอร์, แผ่นพับ ฯ) และ ป้ายบิลบอร์ด/ ป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น รถไฟฟ้า, 
รถไฟใต้ดิน ฯลฯ และผลการศึกษาความถี่จากสื่อโฆษณายาสีฟัน SALZ ที่เปิดรับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
โฆษณายาสีฟัน SALZ บ่อยท่ีสุดคือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ (Website, Facebook, Youtube etc.) 
วิทยุ ป้ายบิลบอร์ด/ ป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน ฯลฯ และ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, 
โปสเตอร์, แผ่นพับ ฯ)  

จากผลการเปิดรับโฆษณาดังกล่าว ท าให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์

บ่อยท่ีสุด ดังนั้นสื่อโทรทัศน์ยังคงมีน้ าหนักและมีความส าคัญต่อผู้รับชมอยู่เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือสื่อ

ออนไลน์ (Website, Facebook, Youtube etc.) ทีท่ าให้เห็นว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเปิดรับของกลุ่ม

ตัวอย่างเนื่องจากในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สื่ออออนไลน์ค่อนข้างมากจึงท าให้การเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางช่องทางนี้

มาแรงเป็นอันดับ 2 ดังที่กล่าวมาโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อกระแสหลักท่ีผู้บริโภคได้รับข่าวสารจากสื่อช่องทางนี้ และ

ในปัจจุบันนี้กระแสทีวีดิจิทัล (TV Digital) ก าลังมาแรง การโฆษณาก็จะใช้ช่องทางนี้มาเป็นอันดับแรกๆ ดังที่ 

Nielsen ประเทศไทย ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการซื้อสื่อโฆษณา ประจ าเดือนมิถุนายน 2558 (อ้างถึงใน เว็บไซด์ 

Marketingopps!, 2558) มียอดรวมทั้งสิ้น 11,719 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 21.42% โดยสื่อโทรทัศน์อนาล็อก มียอด

โฆษณา 4,809 ล้านบาท ลดลง 13.05% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา ส่วนเคเบิล/Satellite มียอด

โฆษณา 537 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 5.29% และทีวีดิจิทัล มียอดโฆษณาอยู่ที่ 3,332 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนถึง 549.51%นอกจากนี้ ส่วนที่ลดลง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน และสื่อในห้างสรรพสินค้า จากที่กล่าว

มาจะเห็นได้ว่ากระแสทีวีดิจิทัลก าลังมาแรง สื่อโฆษณาควรใช้ช่องทางนี้เป็นทางเลือกส าคัญในการน าเสนอโฆษณา

ออกไปได้อย่างกว้างขวางในอีกหนึ่งช่องทาง สอดคล้องกับกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ของ

ผู้รับสาร แม้การโฆษณาถูกผลิตออกมาเพ่ือตอบโจทย์ผู้รับสาร ช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็
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ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าการสื่อสารผ่านโฆษณาจะส่งไปยังผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารต้องการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากว่า ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ 

ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น โดยกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) เปรียบเสมือนเครื่องกรอง 

(Filters) ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสาร

ของแต่ละบุคคลว่ามีความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสารอย่างไร 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับโฆษณานี้ จะเห็นได้ว่าโฆษณาเป็นปัจจัยส าคัญ ในการน ามาประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตอบสนองตามความต้องการของผู้รับสาร โดยการโฆษณา แต่ทั้งนี้

บุคคลจะท าการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฉพาะเรื่องที่สนใจเท่านั้น เนื่องจากโฆษณาในปัจจุบันมีมาก ผู้รับสารไม่

สามารถจดจ าได้ทั้งหมด จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการ

เลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคลสภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ หรือความต้องการที่จะเปิดรับ

ข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากการโฆษณาที่แตกต่างกัน 

 ผลการศึกษาการรับรู้ที่มีต่อโฆษณายาสีฟัน SALZ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้

ต่อโฆษณายาสีฟัน SALZ ในระดับการรับรู้มาก สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (อ้างถึงใน ดารา ที

ปะปาล. 2542 : 48)  ได้แก่ การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งที่มากระทบได้กระตุ้นให้เกิดความ

น่าสนใจ ซึ่งในจุดนี้นักโฆษณาจะต้องท าให้โฆษณาให้มีความน่าสนใจ  ให้ผู้บริโภคสนใจดูโฆษณา ก่อนที่จะเปลี่ยน

หนี โดยอาจใช้เทคนิคต่างเพ่ิมความน่าสนใจให้มากขึ้น ความสนใจ (Attention)  หลงัจากท่ีผู้บริโภคได้ตัดสินใจ

เปิดรับสารแล้ว  ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะเข้าไปสนใจในเนื้อหาที่ได้รับตั้งใจที่จะดู ฟัง อ่าน สิ่งที่สนใจ หลังจากท่ี

ผู้บริโภคดูโฆษณา ก็มาถึงเนื้อหา หรือรายละเอียดและวิธีการด าเนินเรื่องต้องสร้างความน่าสนใจด้วย  ผู้บริโภคจะ

เกิดความตั้งใจในการรับสารอย่างต่อเนื่อง การตีความ  (Interpretation)  เป็นการน าความรู้สึกที่ได้รับแปล

ความหมายออกมา  โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เป็นเครื่องมือ การตีความเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุด  ซึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับทัศนคติ  ความเชื่อ  ประสบการณ์ต่างๆที่เคยมีมา  ความจ า  (Memory)  เมื่อผู้บริโภคตีความสิ่งต่าง ๆ

แล้ว ก็จะน าเข้าไปเก็บอยู่ในหน่วยความจ า  ซึ่งแบ่งเป็นความจ าระยะสั้นกับความจ าระยะยาว  หากเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องหรือมีความส าคัญกับผู้บริโภค  ก็จะสามารถจ าได้ระยะยาวกว่า  ในการท าโฆษณาควรจะมีจุดเด่นที่

น่าสนใจ น่าติดตาม  หรือมีประโยชน์ที่ผู้บริโภคเป้าหมายคาดหวังไว้  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความจ าได้ในระยะเวลาที่

นาน  และสิ่งส าคัญในโฆษณาคือควรให้ผู้บริโภคจดจ าชื่อตราให้ได้ด้วย เพราะหากจ าไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
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หลังจากผ่านกระบวนการรับรู้ ดังกล่าวแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อ และเลือกบริโภคสินค้าต่อไป 

การรับรู้มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับเนื่องจากเม่ือเกิดการเปิดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะเกิดกระบวนการรับรู้ตามมา

เป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน  

ผลจากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อยาสีฟัน SALZ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
แนวโน้มพฤติกรรมในการซื้อยาสีฟันในระดับมาก มีความตั้งใจในการซื้อยาสีฟัน SALZ ในครั้งต่อไป ในระดับมาก
ที่สุด และตั้งใจแนะน าคนอ่ืนซื้อในครั้งต่อไปอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ 
(อ้างถึงใน ศิรวิรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2543 น. 85-86) การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 
ก็มาถึงขั้นท่ีจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดขึ้น ในการ
ตัดสินใจซื้อก็จะต้องพิจารณาต่อไปถึงเรื่องตรายี่ห้อ ร้านที่จะซ้ือ ราคา สีสัน เป็นต้น ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ
ตามมา 

ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลการศึกษา 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับโฆษณา ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่อทีมีผู้ตอบมากที่สุด (โทรทัศน์) มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ   

ผลการศึกษาการเปิดรับโฆษณา ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่อทีมีผู้ตอบมากท่ีสุด (โทรทัศน์) มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ เนื่องจากว่าเมื่อเปิดรับโฆษาจากช่องทางต่างๆถ่ีแค่ไหน ก็ย่อมมี
โอกาสรับรู้โฆษณาของยาสีฟัน SALZ ได้มากเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดด้านการเปิดรับโฆษณา ของเบคเกอร์ 
(Becker, 1971) กล่าวว่า การเปิดรับโฆษณาของแต่ละบุคคลนั้นเริ่มจากการแสวงหาข้อมูล (Information 
Seeking) โดยบุคคลจะแสวงหาข้อมูล เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่อง
ทั่ว ๆ ไป และจะเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) ที่ตนสนใจและอยากรู้ เป็นการเปิดรับประสบการณ์ 
(Experience Receptivity) ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ และแนวคิดด้านการรับรู้ ของโมเวนและไมเนอร์ (อ้างถึงใน Mowen and 
Minor, 1998) ระบุว่า  กระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ตั้งใจรับข้อมูล และท าความเข้าใจความหมาย 
ผู้รับสารจะรับข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในขั้นตั้งใจรับ  หลังจากนั้นผู้รับสารจะแบ่งปันความสนใจมาสู่
สิ่งเร้านั้น และขั้นสุดท้ายคือผู้รับสารจะจัดองค์ประกอบข้อมูลและแปลความหมายออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ โดยหากสิ่ง
ที่เปิดรับนั้น สอดคล้องกับความเชื่อมั่นในปัจจุบันของผู้รับสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีความจ าเป็นต่อผู้รับสาร จะท า
ให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้ดีขึ้น 
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ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรเลขา สุขเสริมส่งชัย (2542) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของ

ผู้บริโภคสตรีที่มีต่อการแฝงสินค้าในนิตยสารสตรี พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการแฝงสินค้าในนิตยสาร และ

เกิดการรับรู้ในตราสินค้าที่ท าการแฝงสินค้าได้ดี ดังนี้ การแฝงสินค้าในนิตยสารจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่

ดีทีน่ักการตลาดจะน าไปใช้เป็นสื่อสนับสนุน เพราะสามารถท าให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้ามากขึ้น อีกท้ังยังช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างบุคลิกภาพของตราสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงสร้างความจดจ าในตราสินค้าด้วย ก็

เช่นเดียวกันเมื่อผู้บริโภคมีการเปิดรับโฆษณา ความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงสินค้ายาสีฟัน SALZ ก็จึงเกิดขึ้นตาม 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจซื้อยาสี

ฟัน SALZ  

ผลการศึกษาการรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจซื้อยาสีฟัน SALZ 

สอดคล้องกับแนวคิดด้านการรับรู้ โมเวนและไมเนอร์ (อ้างถึงใน Mowen and Minor, 1998) ระบุว่า  กระบวนการที่

บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ตั้งใจรับข้อมูลนั้นและท าความเข้าใจความหมาย ผู้รับสารจะรับข้อมูลโดยผ่านทาง

ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในขั้นตั้งใจรับ  หลังจากนั้นผู้รับสารจะแบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้านั้น และขั้นสุดท้ายคือผู้รับ

สารจะจัดองค์ประกอบข้อมูลและแปลความหมายออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ โดยหากสิ่งที่เปิดรับนั้น สอดคล้องกับความ

เชื่อมั่นในปัจจุบันของผู้รับสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีความจ าเป็นต่อผู้รับสาร จะท าให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้ดีขึ้น 

แนวคิดด้านแนวโน้มพฤติกรรม ชิฟแมน และคนุค (อ้างถึงใน Schiffman and Kanuk, 1987) ระบุว่า พฤติกรรมที่

ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การใช้ การบริโภคผลิตภัณฑ์บริการ ที่ผู้บริโภคคิดว่า จะสามารถตอบสนอง

สิ่งที่ตนเองต้องการได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้ง เงิน เวลา และก าลัง

เพ่ือบริโภคสินค้า และบริการอันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไหร่ อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 

ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนันท์ ไกลกล่อม (2552, น.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ด้าน

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (เน็ตดีไซน์)” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียน

โรงเรียนเน็ตดีไซน์ 400 คน พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเน็ตดีไซน์มากท่ีสุด คือสื่อ
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อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้จากการตั้งสมมติฐาน พบว่าลักษณะทางประชากรของนักเรียนเน็ตดีไซน์ท้ัง อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับเน็ตดีไซน์ผ่านสื่อการตลาดเชิงบูรณาการแตกต่างกัน 

นอกจากนี้การรับรู้เกี่ยวกับเน็ตดีไซน์ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนเน็ตดีไซน์จาก

ปัจจัยการสื่อสารการตลาด สังคม และส่วนบุคคล และส่วนระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อต่างๆมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกเรียนเน็ตดีไซน์จากปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ด้านสังคม ด้านส่วนบุคคลทุกประการ 

  

 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟันSALZ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับโฆษณา SALZ “ชุด Gen ไหนก็ใช้ SALZ” เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 24 – 35 ปี อยู่ในวัยท างาน ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/
ธนาคาร/ห้างร้าน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท และระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ
ปริญญาตรี จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังนั้น การเลือกพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณาก็มีส่วน
ส าคัญในการรับรู้ เนื่องจากหญิงและชายจะมีความจดจ าที่แตกต่างกัน หญิงจะมีความจดจ าได้ดีกว่าชาย ดังนั้น
หากต้องการสร้างความจดจ าในการรับรู้เพิ่มเติม การเลือกพรีเซ็นเตอร์หญิงและชายอย่างละ1คน ก็เป็นอีก
ทางเลือกท่ีดี 

2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ที่มีต่อยาสีฟัน SALZ ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจ
ซื้อยาสีฟัน SALZ การเปิดรับโฆษณาก็มีผลต่อการรับรู้ เพราะฉะนั้นหากต้องการให้คนมีการรับรู้ รับทราบสินค้า 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา อาจจะต้องมีการพิจารณาด้านการสร้างการรับรู้ในช่องทางอ่ืนๆเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังให้ระดับความส าคัญ ในด้านของการส่งเสริมการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ (ข่าว, บทความ) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรเพิ่มการส่งเสริมทางการตลาดในด้านนี้ให้
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความส าคัญในส่วนนี้มากยิ่งข้ึน 



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
 

 
 

ข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการส ารวจการเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการ
ซื้อยาสีฟันSALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงอย่างเดียว ดังนั้นควรมีการศึกษาการเปิดรับของ
ผู้บริโภคตามต่างจังหวัดร่วมด้วยเพื่อความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ช่องทางในการสื่อสาร
โฆษณาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. การศึกษาในครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับชมโฆษณา 
การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟันSALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ร่วมด้วย 
เพ่ือที่จะได้ทราบลักษณะทางประชากรในด้านต่างๆ มีผลต่อการเปิดรับ การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมหรือไม่ 
อย่างไร เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

3. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการส ารวจเชิงปริมาณในการเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟันSALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงอย่างเดียว ดังนั้นควรมีการศึกษา
เชิงคุณภาพร่วมด้วย เพ่ือข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  
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