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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับ การจดจ า และความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีบริการน้ ามัน ศึกษาเฉพาะ สถานีบริการน้ ามันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รายละเอียดองค์ประกอบในสื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ ามันที่มีอยู่ในจุดต าแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้สื่อ
โฆษณามีประสิทธิผลในการสื่อสารมากที่สุด การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-Shot Descriptive) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 200 ชุด 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การเปิดรับ การจดจ า และความคิดเห็นที่มีต่อสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีบริการน้ ามัน 
และ สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ 
Nonparametric ทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (2 Independent 
Samples) และทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระต่อกัน (K 
Independent Samples)  
 ผลการวิจัย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 21-35 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  
กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริการเพื่อเติมน้ ามันมากที่สุด ส าหรับการเปิดรับสื่อโฆษณาเพื่อทราบ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ชื่อสินค้าเป็นองค์ประกอบที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้
การเปิดรับจากสื่อโฆษณามากที่สุด  บริเวณทางเข้าและทางออกของสถานีบริการมีผลต่อการ
เปิดรับของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด โดยมีจะให้ความสนใจสื่อโฆษณาสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม โดยจะ
ให้ความสนใจต่อภาพบนสื่อป้ายโฆษณา 
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 ในส่วนการจดจ าของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน กลุ่มตัวอย่างมีการจดจ าสื่อป้าย
โฆษณาอยู่ในระดับมาก โดยจะมีการจดจ าสื่อโฆษณาที่มีข้อความตลกขบขันมากที่สุด รองลงมา คือ 
สื่อป้ายโฆษณาที่มีความแปลกใหม่ทางเทคโนโลยีการน าเสนอ การเห็นได้พบเห็นชื่อสินค้าที่มี
ชื่อเสียงบนป้ายโฆษณา และ ภาพประกอบที่น่าสนใจในสื่อป้ายโฆษณา  และความคิดเห็นว่าสื่อ
โฆษณามีความเหมาะสมในการติดตั้งในสถานีบริการน้ ามันมากที่สุด และ มีส่วนช่วยให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับส าคัญ 0.05 พบว่า  
 1.  ผู้ใช้บริการที่เพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกัน ได้แก่ บริเวณป้าย
ใหญ่ด้านหน้าสถานี ประเภทสินค้าของใช้ในบ้าน เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองดื่มและอาหาร  คุณลักษณะ
ที่เป็นภาพ สีสัน ภาพที่มีการเคลื่อนไหว ข้อความ เสียงประกอบ และผู้น าเสอน ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมมีการเปิดรับที่แตกต่างกัน คือ เพลงประกอบ ภาพประกอบ โลโก้ การ
เคลื่อนไหวหรือเสียงเพลงประกอบ สถาที่ติดตั้งบริเวณด้านนอก-ในร้าน 7-eleven ด้านในห้องน้ า
และตู้เอทีเอ็ม ประเภทสินค้า เคร่ืองแต่งกาย ยานพาหนะ ขนมคบเคี้ยว อุปกรณ์การสื่อสาร และบัตร
เครดิต คุณลักษณะคือสถาที่ติดต้ังสื่อโฆษณาและความแปลกใหม่ในเทคโนโลยีการน าเสนอ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกัน คือ เพลงประกอบ บริเวณด้านในร้าน 
7-eleven สินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองดื่ม อาหาร และบัตร
เครดิต อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกัน คือ โลโก้ การเคลื่อนไหวหรือเสียง
ประกอบ บริเวณป้ายใหญ่ด้านหน้าสถานี ด้านในร้าน 7-eleven บริเวณทางเดินหน้าสถานี สินค้า
ประเภทเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองส าอางค์  ยานพาหนะ ธุรกิจด้านบริการต่างๆ ของใช้
ในบ้าน และบัตรเครดิต คุณลักษณะคือสถาที่ติดตั้งสื่อโฆษณาและความแปลกใหม่ในเทคโนโลยี
การน าเสนอ ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกัน คือ บริเวณด้านในร้าน 
7-eleven ด้านในห้องน้ า สินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม คุณลักษณะที่มีความแปลกใหม่ในเทคโนโลยีการ
น าเสนอ 
 2.  ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันจะมีการจดจ าสื่อโฆษณาโดยการเห็นชื่อสินค้าที่มีชื่อเสียง
บนสื่อป้ายโฆษณาและ การได้เห็นสื่อป้ายโฆษณาที่มีข้อความที่ตลกขบขัน   ผู้ใช้บริการที่มีรายได้
ที่ต่างกันมีการจดจ าต่อสื่อโฆษณาโดยการให้ความสนใจดูชื่อสินค้าบนสื่อโฆษณาทุกชิ้นที่พบเห็น
ในสถานีบริการน้ ามัน   
 3.  ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการติดตั้งสื่อ
ป้ายโฆษณาในสถานีบริการน้ ามันที่ไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study responsiveness, perusal and opinion of consumer toward 
advertising media, a case study at gas station in Bangkok ; A case study at  PTT. 
 To obtain the binding of such advertising development and detailed criteria 
acknowledgement is increasing advertising effectiveness. 
 The study employs a survey research, one-short descriptive method. Data-collecting 
process used sample of 200 question areas 
 Descriptive analysis basis used for finding prediction is statistical tool of normal curve 
dissertation, percentage and average mean.  
 Hypothesis  test uses quantitative analysis of  2 dependent samples and average mean of 
3 independent groups or more (K-independent samples). The analytical process uses 
nonparametric tool.  
 The finding found as follows:  
 For responsiveness element ; are an average sage of age 21-35 year, education level of 
bachelor degree, private enterprise employee is salary baht 10,001 – 20,000 per month, major gas 
station consumer, responsiveness of an advertising media for sale promotion or other kinds of 
promotion, we found that women are more relevant responsiveness than men. 
 Product’s name element is also an advertising criteria, entrance and exit of gas station are 
relevant places consumer product of found and beverage advertising spot with having photograph 
affix is more interesting media.  
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 For perusal element,  
 Major gas station consumer of a group of sample having seen advertisings banner, such a 
comic spot banner is more interesting than a modern technology banner. An attractive popular 
product banner of advertising spot with photograph, a proper installation in gas station, are more 
relevant for making decision of sale both product and services.  
 Hypothesis testing shows a significant relevance at 0.05 have findings as follows:  
 1.  Different  gender schuss subsequence different behavior of responsiveness, for 
example a big banner at the entrance of gas station, home utensil and appliance, cosmetic, food 
and beverage, a colorful poster, morning advertising material, spot with sound tract and presenter.  
 Consumer of different age also has different responsiveness there are element as follow :  
 A sound tract song, photograph, Logo, moving photo or sound tract, a place of 
installation, inside and outside 7-eleven store, inside restroom, ATM module, Kinds of product, 
costume, vehicle, snak, communication device and a credit card.  
 Element of advertising criteria such as place of advertising spot inflations, modern 
advertising technology of presentation. Different of education. Elements of responsiveness 
criteria are sound tract song, inside 7-eleven store, costume, centric - appliance, cosmetic, food 
and beverage and credit card.  
 Different occupation element is consequence different responsiveness behavior such as ; 
Logo, moving photo or sound tract, pig banner infant of gas station, inside 7-eleven, services-
business, home appliance and credit card. Element of advertising place and modern advertising 
technology of presentation,  
 2.  A different gender of consumer recognition of media for example, popular product on 
advertising media, a comic advertising spot is more interesting. A different consumer income 
recognition, the advertising all at gas station is significant relevance.  
 3.  A different consumer’s opinion in population domain shows not being significant 
relevant in case of advertising material placement at gas station.  
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