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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส” ฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) เก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience หรือ 
Accidental Sampling) เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่ม
ตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง จากนั้นได้ก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณตามสูตร Taro Yamane (Yamane. 1967) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 
400 คน หลังจากได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ผลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่ในการอธิบายลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง การเปิดรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal และการรับรู้งานโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ DONT Journal จากนั้นในส่วนที่ 2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานด้วยสถิติ  Independent 
Sample   t-test, สถิติวิเคราะห์ One-Way ANOVA (F-test), สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) และการทดสอบเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ ด้วยวิธี LSD  
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จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 26-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal 1 ฉบับ/เดือน ได้รับหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal จากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน้าปกของหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal มีผลกับการเลือกรับหนังสือพิมพ์ โดยให้ความสนใจคอลัมน์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal มีวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal เพ่ืออัพเดทข่าวสาร อีกทั้งมี
ความสนใจงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ประเภทแฟชั่นมากที่สุด  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal สูงสุดในแต่ละด้าน คือ ด้านการเปิดรับ
งานโฆษณาในข้อ “งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่มีการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด 
แลกรับสินค้าหรือบริการ เป็นต้น” มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับ
มาก ด้านการสนใจงานโฆษณาในข้อ “ให้ความสนใจกับรูปภาพจากงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal” มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับมาก ด้านความเข้าใจงาน
โฆษณาในข้อ “งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ท าให้ท่านเข้าใจจุดเด่นของสินค้าและ
บริการของแบรนด์ต่างๆ” มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับมาก และ
ด้านการจดจ างานโฆษณาในประเภทภาพยนตร์ /โรงภาพยนตร์ มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal อยู่ในระดับมาก  

ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ จากงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมของ
สินค้า บริการ หรือกิจกรรมจากการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับปาน
กลาง และมีการซื้อสินค้า บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจากการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบไปด้วย อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal ต่างกัน ส่วนผู้อ่านที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ไม่ต่างกัน 

ผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีลักษณะการเปิดรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal ประกอบ
ไปด้วย การเลือกรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal จากหน้าปก วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ 
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DONT Journal ประเภทงานโฆษณาที่สนใจในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่างกัน ส่วนผู้อ่านที่มีลักษณะการเปิดรับหนังสือพิมพ์  
DONT Journal ประกอบไปด้วย ความถี่ที่ผู้อ่านอ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่อเดือน สถานที่ที่
ผู้อ่านได้รับหนังสือพิมพ์ DONT Journal และความสนใจคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่
แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ไม่ต่างกัน 

ในส่วนของความสัมพันธ์ของการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal กับ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า การรับรู้งานโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ DONT Journal มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่ า การรับรู้งานโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ anru J TNODl สูง จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสสูง ส่วนถ้าการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ anru J TNODl ต่ า จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่ า ทั้งนี้ ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้งสองอยู่ในระดับสูงมาก 

 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สื่อสิ่งพิมพ์ในทุกวันนี้ ต้องแข่งขันกับสื่อเดิมและสื่อใหม่อีกมากมายหลายสื่อด้วยกัน อีกทั้งยัง
ต้องแข่งกับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันเองในการแย่งงบประมาณการโฆษณาจากแบรนด์ต่างๆ นอกเหนือจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงบนแผงหนังสือแล้ว สิ่งพิมพ์แจกฟรีก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ก าลังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน แม้ปัจจัยด้านราคา การวางแผง และการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อใหม่
ประเภทต่างๆ จะส่งผลให้คนไทยอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลง แต่ส าหรับสิ่งพิมพ์แจกฟรีถือว่า
ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มสร้างตลาดที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบการ
สินค้าและบริการให้ความสนใจลงโฆษณามากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีผู้เล่นสิ่งพิมพ์แจกฟรีรายใหม่ๆ 
เกิดขึ้นมากมายในตลาด  ถึงแม้ว่าสิ่งพิมพ์แจกฟรีจะไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งพิมพ์แจกฟรีในยุค
ปัจจุบัน เริ่มมีความแปลกตา แปลกใหม่ อาจเป็นช่วงวิถีการตลาดสินค้า ซึ่งปรับเปลี่ยนมาสู่จุดขาย
ความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์จึงมุ่งสู่วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเป็นกระแสเป็น
ประเด็นหลัก 

 ทั้งนี้ที่สิ่งพิมพ์แจกฟรีได้รับความนิยมจากสินค้าและบริการมากขึ้นก็เนื่องจากการที่สื่อสิ่งพิมพ์
แจกฟรีเหล่านี้เข้าไปอยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยส่วนมากสิ่งพิมพ์แจกฟรีเหล่านี้มักจะพบได้ตาม
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สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภค
สามารถหยิบได้ฟรี ตามจุดแจกเหล่านี้ ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสพบเห็นสื่อโฆษณาที่อยู่ในสิ่งพิมพ์แจกฟรี
มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป อีกทั้งสิ่งพิมพ์แจกฟรีเหล่านี้จะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และมี
ก าหนดการวางแผงที่แน่นอน 

รายได้หลักของสิ่งพิมพ์แจกฟรี ล้วนมาจากค่าโฆษณาทั้งสิ้น  จากรายงานตวัเลขการใช้งบ
โฆษณาของแบรนด์ต่าง ๆ ผ่านส่ือ ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เปรียบเทียบเดือนกุมภาพนัธ์ 
2557 (Nielsen, 2558) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต่างก็มีการใช้งบโฆษณามากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

และแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์  ต่างๆ จะมียอดงบโฆษณาลดน้อยลง แต่ก็เป็นแรงผลักดันที่จะท าให้เป็นโอกาส
ของหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่จะสร้างความแตกต่าง และแปลกใหม่ เพ่ือเข้าไปแย่งเม็ดเงินโฆษณาจากแบ
รนด์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด และมากกว่าเดิม 

จากที่น าเสนอข้อมูลต่างๆ มาข้างต้นจะเห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี ได้กลายเป็นสื่อที่น่าสนใจ
และก าลังมาแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้ เนื่องจากแต่ละฉบับต่างมีแนวคิด และกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน ซึ่งหนังสือพิมพ์ DONT Journal ก็ถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี
รายอื่นๆ จึงท าให้นักการตลาด และนักโฆษณาให้ความสนใจ เพราะสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อให้ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ท้าทายก็คือ 
การสร้างความน่าสนใจของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ เปิดอ่าน และรับรู้สิ่งต่างๆ ใน
เล่ม รวมไปถึงสื่อโฆษณา  เป็นหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละหัวที่จะต้องคิด และน าเสนอความแตกต่าง 
เพ่ือดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด (บริษัท แอมบิเชียส จ ากัด, 2558) 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของ
ผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ือให้ทราบว่าผู้อ่านนั้นมีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal มากน้อยเพียงใด และเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของเจ้าของหนั งสือพิมพ์ 
DONT Journal ในการจัดการพ้ืนที่ และประเภทสื่อโฆษณา และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับเอเจนซี่
โฆษณาในการตัดสินใจ และวางแผนการใช้สื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal ให้ดี และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึนเช่นกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
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3. เพ่ือศึกษาการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส  

4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
5. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส จ าแนกตามการเปิดรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal 
7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal กับ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง“การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้า   บีทีเอส” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส ารวจ (Survey 
Research Method) 1-8 มิถุนายน 2558 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 400 คน 
ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีการแจกหนังสือพิมพ์ DONT Journal และ
การใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดย Google form จนได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ

ระหว่าง 26-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท  

กลุ่มตัวอย่างส่วนจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal 1 ฉบับ/เดือน ได้รับหนังสือพิมพ์ 

DONT Journal จากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศก ผู้อ่านมีความเห็นว่าหน้าปกของหนังสือพิมพ์ DONT 

Journal มีผลกับการเลือกรับหนังสือพิมพ์ โดยให้ความสนใจคอลัมน์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ DONT 

Journal มีวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal เพ่ืออัพเดทข่าวสาร อีกทั้งมีความ

สนใจงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ประเภทแฟชั่นมากที่สุด 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 
 

การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ผู้อ่านมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยใน
แต่ข้อที่มีการรับรู้งานโฆษณาสูงสุดในละด้าน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีประเด็นที่มีการรับรู้งานโฆษณาสูงสุด ดังนี้ ด้านการ
เปิดรับงานโฆษณาในข้อ “งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่มีการส่งเสริมการขาย เช่น 
ส่วนลด แลกรับสินค้าหรือบริการ เป็นต้น” ด้านการสนใจงานโฆษณาในข้อ “ให้ความสนใจกับรูปภาพ
จากงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal” ด้านความเข้าใจงานโฆษณาในข้อ “งานโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ DONT Journal ท าให้ท่านเข้าใจจุดเด่นของสินค้าและบริการของแบรนด์ต่างๆ” และด้าน
การจดจ างานโฆษณาในประเภทภาพยนตร์/โรงภาพยนตร์  

ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ จากงานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมของ
สินค้า บริการ หรือกิจกรรมจากการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal อยู่ในระดับปาน
กลาง และมีการซื้อสินค้า บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจากการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal อยู่ในระดับปานกลาง  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษาวิจัยผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า สถานะทางสังคมและรายได้ มีผลต่อการรับรู้งาน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal เนื่องจากอาชีพ และรายได้ที่ได้รับเป็นตัวก าหนดก าลังการซื้อ
และใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ท าให้เกิดการรับรู้งานโฆษณาที่แตกต่างกัน  ส่วนผู้อ่านที่มีลักษณะส่วน
บุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิม พ์ 
DONT Journal ไม่ต่างกัน อาจกล่าวคือ หนังสือพิมพ์ DONT Journal ไม่ได้จ ากัดการรับหนังสือพิมพ์ 
และแจกในที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จึงท าให้เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ไม่มีผลในการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของวัชรี กาเซ็นติมะ (2553) ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บ
เครือข่ายสังคม Facebook แตกต่างกัน อีกทั้งยังพบว่า เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า ผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีลักษณะการเปิดรับ
หนังสือพิมพ์ DONT Journal ประกอบไปด้วย การเลือกรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal จากหน้าปก 
วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal ประเภทงานโฆษณาที่สนใจในหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่างกัน อาจ
กล่าวคือ แต่ละคนมีความสนใจ และวัตถุประสงค์ในการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ไม่เหมือนกัน คนที่มี
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ความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ ก็มักจะมีการรับรู้ในเรื่องนั้น ๆ มากกว่า ในส่วนของหน้าปก DONT 
Journal มักจะได้รับความนิยมจากแบรนด์ต่าง ๆ เลือกใช้พ้ืนที่โฆษณา ซึ่งก็มักจะใช้พรีเซ็นเตอร์ของแต่
ละแบรนด์ในการน าเสนอ ผู้อ่านแต่ละคนก็จะมีทัศนะคติกับแต่ละแบรนด์ และพรีเซนเตอร์ที่แตกกต่าง
กัน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่างกัน 
สอดคล้องกับนภาพัฒน์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องการโฆษณาในนิตยสารที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแบบที่เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากนิตยสารของผู้อ่านมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือน เป็นต้น  ซึ่งก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาวิจัยในเรื่องการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ anru J TNODl ของผู้อ่านที่
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนผู้อ่านที่มีลักษณะการเปิดรับหนังสือพิมพ์  DONT Journal ประกอบไป
ด้วย ความถี่ที่ผู้อ่านอ่านหนังสือพิมพ์ DONT Journal ต่อเดือน สถานที่ที่ผู้อ่านได้รับหนังสือพิมพ์ 
DONT Journal และความสนใจคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้งาน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ไม่ต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้ อาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้
งานโฆษณาของผู้อ่านที่ได้รับรู้งานโฆษณาจากการเปิดรับหนังสือพิมพ์ DONT Journal 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT Journal มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ anru J TNODl สูง จะมี
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสูง ส่วนถ้าการรับรู้งาน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ anru J TNODl ต่ า จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้อ่านที่ใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่ า ทั้งนี้ ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองอยู่ในระดับสูงมาก อาจเนื่องจาก 
เมื่อผู้อ่านได้รับรู้แล้วก็มักจะเกิดความสนใจ และเกิดการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เกิดขึ้น 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับคอตเลอร์; และอาร์มสตอง (Kotler; & Armstrong. 1997: 158) ได้กล่าว
ว่า.นักการตลาดจะต้องศึกษาท าความเข้าใจว่าสิ่งเร้าต่างๆ.สามารถเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการตอบสนอง
เกิดขึ้นภายในกล่องด าของผู้บริโภคได้อย่างไร ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ .เกิดจาก
ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ และปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าของผู้บริโภค อันได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และบุคคล ส่วนที่ 2 เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง 
(Buyer’s Decision Process) ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นล าดับขั้นตามตัวแบบ
พฤติกรรมผู้บริโภคของคอตเลอร์และอาร์มสตอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุชา สมาน
สุข (2554) ที่พบว่าระดับการรับรู้สื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีที
เอส ในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยให้กับผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ ในการปรับพ้ืนที่โฆษณาให้อยู่
ในต าแหน่ง หรือมีลักษณะและขนาดรูปแบบอื่นๆ หรือมีความพิเศษแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้อ่านสนใจและเกิดการรับรู้งานโฆษณาภายในหนังสือพิมพ์ DONT Journal ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีเนื้อหาคอลัมน์ใหม่ หรือมีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ และเพ่ิมจ านวนหน้าของ
หนังสือพิมพ์จากเดิม เพ่ือให้เนื้อหาครอบคลุมในด้านแฟชั่น ความสวยความงาม ช็อปปิ้งไกด์ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี และไลฟ์สไตล์ มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีจุดแจกในวันพฤหัสบดีเพิ่มเติม เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น และมีการจัดวางตาม
ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงหนังสือพิมพ์ DONT Journal ได้ง่ายขึ้น มากขึ้น และเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ขายพ้ืนที่โฆษณา เพราะมีการกระจายหนังสือพิมพ์มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคพบเห็นงานโฆษณาได้เยอะ
มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลของการศึกษาสามารถอธิบายลักษณะภาพกว้าง 
ๆ ได้ แต่หากจะศึกษาเพ่ิมเติมเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ อาจใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การ
สังเกตการณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา หรือการสัมภาษณ์เจาะลึก ช่วยศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้การศึกษามี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้อาจจะเป็นพ้ืนฐานในเรื่องการรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT 
Journal ของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ควรศึกษาผู้อ่านเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางแผนการขายโฆษณา และพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ รวมไปถึงการจัดการช่องทาง
การกระจายหนังสือพิมพ์ DONT Journal ได้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 3. ควรท าการศึกษาการรับรู้หรือความพึงพอใจต่อเนื้อหาภายในหนังสือพิมพ์ DONT Journal 
เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือพิมพ์ ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม และตรงใจกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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