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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาถึง ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรมีผลกระทบตออารมณ
ตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการชมวีดีทัศน และตอบแบบสอบถามที่สรางขึ้น
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. เปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราที่มีโฆษณาอารมณ
ตลกและโฆษณาอารมณเศราแทรกระหวางรับชม พบวากลุมตัวอยางที่ไดรับชมภาพยนตรเศราสามารถ
จดจําโฆษณาเศราไดมากกวาที่ไดรับชมภาพยนตรตลก
2. กลุมตัวอยางที่ไดรับชมโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศราสามารถจดจําโฆษณา
อารมณเศราไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก
3. กลุมตัวอยางเพศชายที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยางที่
ชมภาพยนตรเศรา
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4. กลุมตัวอยางเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดโฆษณา
แตกต า งกั น โดยกลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง ที่ ช มภาพยนตร เ ศร า สามารถจดจํ า โฆษณาได ม ากกว า
กลุมตัวอยางที่ชมภาพยนตรตลก
นอกจากนี้การศึกษายังพบวาโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศรามีผลตอการจดจํา
ตราสินคาของผูบริโภค เพราะลักษณะรูปแบบของโฆษณาที่สําคัญสามารถทําใหเกิดการระลึกถึง
และเกิดการจดจําตราสินคาดังนั้นรูปแบบของโฆษณาอาจทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผูบริโภค
จะตองพิจารณา เนื้อหาในโฆษณาที่ไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ABSTRACT
This research aimed to (1) study emotional impacts in advertising work on brand
recognition by working age consumers in the Bangkok Metropolitan Area (BMA) and (2) study
emotional impacts in movies on brand recognition by working age consumers in the BMA.
A sample group in this research were working age consumers in the BMA in total of 200
respondents. It was a kind of an experimental research conducted by VCD presentation and a
responded questionnaire was made as a tool in data collection. Statistics applied in the data
analysis were frequency, percentage, standard deviation and t-test.
The research results were as follows:
1. Comparing a sample group seeing comedy movies and tragedy movies with advertising
interference of comedy and tragedy emotion, it was found that a sample group seeing tragedy movies had a
better memory in advertisements than a sample group seeing comedy movies.
2. A sample group seeing comedy and tragedy advertisements could remember tragedy
advertisements better than comedy advertisements.
3. A sample group with male sex seeing comedy and tragedy movies could remember
advertisements differently. A sample group with male sex seeing comedy movies could remember
advertisements more than a sample group seeing tragedy movies.
คําสําคัญ
ผลกระทบของอารมณ การจดจําตราสินคา
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ความสําคัญของปญหา
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารป จ จุ บั น ทํ า ให โ ฆษณาที่ อ อกสู ส ายตา
ผูบริโภคมีหลากหลาย นักโฆษณาจะสรางสรรคมาเพื่อใหผูชมประทับใจ จดจําโฆษณานั้นไดและ
สงผลถึงสินคาในโฆษณา โฆษณาที่นําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน อารมณตลก อารมณเศรา
โฆษณารูปแบบอารมณใดที่สงผลใหผูชมสามารถจดจําโฆษณาตราสินคาไดมากที่สุด การตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาในแตละครั้งผูบริโภคจะมีทางเลือกหลายทางเลือกกอนตัดสินใจซื้อสินคา คุณสมบัติ
ของสินคา และอารมณที่ผูบริโภคมีตอสินคาและตราสินคาที่สงผลใหผูบริโภคสามารถจดจําได โดย
เครื่องมือที่ใชสื่อสารคือ โฆษณา ที่จะสื่อใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา และคุณประโยชนที่ลูกคาจะ
ไดรับ โฆษณาสามารถสรางการรับรูตราสินคารวมกับสรางสิ่งจูงใจทางดานอารมณ เพราะผูบริโภค
ไมไดใชเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินคาตลอดเวลา แตจะมีอารมณเขามารวมในการตัดสินใจ เลือก
ซื้อสินคาดวย ดังนั้นอารมณความรูสึกเปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจ จากทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด ถือไดวาเปนทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจที่อยูใตจิตสํานึก (theory of
unconscious motivation) และเปนทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายวาพฤติกรรมมนุษยอาจเกิดจากแรงจูงใจที่
สํานึกและใตสํานึกไดดวย ฟรอยดไดพัฒนาความคิดที่วาพฤติกรรมมนุษยมาจากความขัดแยง
พื้นฐานระหวางความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองความตองการทางรางกาย กับการทํา
หนาที่ในฐานะของสมาชิกที่รับผิดชอบในสังคม สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลโดยผานจิต
ทั้ง 3 ระบบ คือ อิด อีโก และซูเปอรอีโก และการติดตอสัมพันธของทั้ง 3 ระบบจะเกิดขึ้นตั้งแตใน
วัยเด็กโดยผานขั้นตอนตาง ๆ จนพัฒนากลายมาเปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ในที่สุด เปนการให
ความสําคัญตอความตองการที่อยูใตสํานึก ที่กอใหเกิดการซื้อสินคาหมายความวาบางครั้งผูบริโภค
ไมสามารถบอกเราไดวาอะไรคือแรงจูงใจที่แทจริงที่ทําใหเขาเลือกสินคานั้น ทฤษฎีนี้ยังบอกเปน
นัยดวยวา มีความเปนไปไดที่อีโกจะใชสัญลักษณของสินคาเปนตัวแทนระหวางความตองการของ
อิดกับขอหามของซูเปอรอีโก บุคคลจึงทําใหความปรารถนาที่ไมเปนที่ยอมรับกลายมาสูสิ่งที่สังคม
ยอมรั บ ได โดยใช สิ น ค า ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ แ ทนความปรารถนา ซึ่ ง ก็ คื อ การเชื่ อ มโยงระหว า ง
สัญลักษณของสินคากับแรงจูงใจ ดังนั้นการจูงใจดวยการกระตุนอารมณความรูสึกเปนสิ่งจูงใจทาง
การตลาดโดยยึดหลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา ดานสังคม หรือดานสัญลักษณ หรือ
เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งจูงใจความรูสึกและอารมณของผูบริโภค
โฆษณาที่นําเสนอโดยใชอารมณขันทํ าใหผูชมโฆษณามีความรูสึกวาไมไ ดกําลั งชม
โฆษณาอยู โฆษณาโดยใชอารมณขันเปนการโฆษณาเพื่อขายสินคาโดยดึงดูดใจลูกคาดวยใบหนาที่
มีแตรอยยิ้ม จุดที่ตองการใหเปนที่ประทับใจก็คือสินคานั้นทําใหคนมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นนทยา ตั้งเจริญ (2548) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการนําเสนออารมณขันในงานโฆษณาทาง
โทรทัศนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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ผลและระดั บ ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของภาพยนตร ท างโทรทั ศ น ที่ นํ า เสนอโดยใช อ ารมณ ขั น
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวาการใชอารมณขันในการนําเสนอ
ภาพยนตรโฆษณานั้นมีประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา และมีทัศนคติที่ดี หรือรูสึกชอบ
ตอโฆษณา และสินคาที่โฆษณา และงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ที่ศึกษาเรื่อง
กลยุทธการใชอารมณขันในการโฆษณาทางโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา การนําอารมณขันมาใชใน
งานโฆษณาโทรทัศน มีขอดีมากกวาขอเสีย คือสามารถดึงดูดใจผูชมสรางความแปลกใหมในการ
นําเสนอสามารถทําใหคนดูนําไปพูดตอ และเขาถึงผูชมไดงายทุกระดับการนํารูปแบบอารมณขันมา
ใชเปนกลยุทธในการโฆษณาจึงมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารชื่นชอบ และเขาใจได แตในการ
นํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องขําขันวาไร
สาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร หรือโฆษณาที่ใชอารมณเศรามาเปนสิ่งจูงใจอาจ
หยิบยกเรื่องราวในชีวิตของคนในสังคมมานําเสนอ เพื่อยกระดับความผูกพันทางอารมณ เปนการ
นําเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวิตจริง สามารถสรางความรูสึกรวมไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดการ
คลอยตามวาสินคาที่โฆษณานั้นสามารถชวยแกปญหา การตอบสนองในทางความรูสึกเหลานี้อาจ
สงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอโฆษณาก็ได เสรี วงษมณฑา (2542:87) กลาววา “สภาวะ
อารมณ (Mood) คือ ความพรอมทางดานจิตใจ ถาจิตใจไมมีความพรอมจะไมเกิดผลใด ๆ สินคาที่
นําไปขายในขณะที่ลูกคาอยูในสภาวะอารมณ (Mood) ไมดีก็ไมสามารถขายได สิ่งที่จะชวยสราง
อารมณความรูสึกไดอารมณเปนปจจัยหนึ่งที่ชี้นําใหเกิดพฤติกรรมทําตามเปาหมาย”
จากความเปนมา และความสําคัญดังกลาวทั้งหมดขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหลังจากไดทําการเผยแพรไปแลววามี
ผลตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภคหรือไม อยางไร โดยเจาะจงศึกษารูปแบบโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา ไมวาจะเปนจากภาพ จากเพลง จากคําพูด จากการดําเนินเรื่องหรือองคประกอบอื่น ๆ
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจํา
โฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณาของ
ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยการสํารวจการจดจํา

ตราสินคาของผูบริโภคโดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและวีดีโอภาพยนตรเศราเรื่อง I Am Sam
ภาพยนตรตลกเรื่อง Mr. Bean และมีโฆษณา 5 ชิ้นคือ โฆษณาโทรศัพท Amstrad, โฆษณารณรงค
เลิกบุหรี่ Quitline, โฆษณา Tidewaves,โฆษณา Smirnoff, และโฆษณา Lamborghini แทรกระหวาง
รับชมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชากรวั ย ทํ า งานที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน ประเภทการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 200 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง กลุมละ 50
ตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเขาชมวิดีโอในหองที่ใชสําหรับทําการวิจัยในครั้งนี้โดยเฉพาะ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ภาพยนตรเศราเรื่อง I Am Sam, ภาพยนตรตลก เรื่อง Mr. Bean โฆษณา
เศราเกี่ยวกับการรณรงคเลิกบุหรี่ โฆษณาตลกเกี่ยวกับโทรศัพท Amstrad ที่มีจอภาพสามารถเห็น
หนาคูสนทนาได
ตัวแปรตาม คือ การจดจําโฆษณาของผูบริโภค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้คือ
1. วีดีโอภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราในงานวิจัยไดเลือกภาพยนตร
เรื่อง I Am Sam ภาพยนตรอารมณตลกในงานวิจัยไดเลือก Mr. Bean การตัดตอภาพยนตรชวงแรก
เปนเนื้อหาของภาพยนตรประมาณ 5 นาทีและแทรกโฆษณาประมาณ 3 นาที ตอดวยภาพยนตร
อีก 5 นาทีและมีโฆษณาอีกครั้ง 3 นาที จากนั้นมีภาพยนตรปดทายอีกประมาณ 5 นาที
ในงานวิจยั ผูวิจยั ไดเลือกภาพยนตรและโฆษณาของตางประเทศเนื่องจากตองการหลีกเลีย่ ง
ความคุนเคยของกลุมตัวอยาง
2. ตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรูปแบบของคําถาม 5 ชุด คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบปลายเปด สอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนการจดจําตราสินคาที่นําเสนอรูปแบบโฆษณาเศรา และโฆษณาตลกเมื่อ
ผูบริโภคไดรับชมภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก
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แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดยการสรางเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชน้ําหนัก
ความสําคัญ ซึ่งจะใหน้ําหนักคะแนนขอคําถามในเชิงบวกดังนี้
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
มีคาเทากับ 5
ระดับความคิดเห็น มาก
มีคาเทากับ 4
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
มีคาเทากับ 3
ระดับความคิดเห็น นอย
มีคาเทากับ 2
ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด
มีคาเทากับ 1
การกําหนดคะแนนคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามในการจัดคาตัวแปรตาง ๆ เพื่อคํานวณคา
ทางสถิติ จะเปนเกณฑดังนี้
1. แบบสอบถามชุดที่ 1 ถึง 4 ใชเกณฑในการใหคะแนนเหมือนกันกลาวคือประเมินความ
มากนอยของความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตลก โฆษณาเศรา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศรา
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย คือ
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด

=

5-1

= 0.80

จํานวนชวงที่จะแบง
5
2. แบบสอบถามชุดที่ 5
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะคําถามในแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Closed Form) สอบถามขอมูล
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามจากตัวเลือกที่กําหนดไว
เรียบรอยแลว
ตอนที่ 2 การวัดการจดจําไดของโฆษณาในภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกที่ได
แทรกโฆษณาเศราและโฆษณาตลก ที่เกิดขึ้นหลังจากการชมซึ่งมีโฆษณา ทั้งสิ้น 5 ชิ้น โดยคําตอบ
แรกที่ผูตอบแบบสอบถามตอบ จะไดคะแนนเต็ม 5 และคําตอบตอมาจะลดลงมาจนถึงต่ําสุดคือ 1
คะแนน
ทดสอบคาเชื่อมั่น (Reliability) ของภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา โดยเปดใหกลุมตัวอยางชม ซึ่งทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริง 20 คน โดยแบงเปน ชาย 10 คน และ หญิง 10 คน เพื่อประมวลหาคาความเชื่อมั่นในระดับที่
ยอมรับไดของ วีดีโอโฆษณา วีดีโอภาพยนตร และแบบสอบถามในแตละขอทดสอบดวยสถิติ t-test
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 200 คน ผลการทดสอบพบวากลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย รอยละ
56.00 และเพศหญิงรอยละ 44.00 โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 91.50 ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รอยละ 61.00
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของภาพยนตรโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณา
Χ
ภาพยนตร
n
S.D.
t
p- value
ภาพยนตรเศรา
200
4.14
2.34
1.15
0.19
ภาพยนตรตลก
200
3.81
2.43
*p < .05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยมีสมมติฐานหลักคือ ผลกระทบของภาพยนตรตลกตอ
การจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาพบวา
กลุมตัวอยางสามารถจดจําโฆษณาในภาพยนตรเศราไดมากที่สุดคือ 4.14 และจดจําโฆษณาใน
ภาพยนตรตลกที่ 3.81 คา Significant เทากับ 0.19 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวา
ปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราที่แตกตางกันไมมี
ผลตอการจดจําโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของโฆษณาอารมณเศราตอการจดจําโฆษณา
Χ
โฆษณา
n
S.D.
t
p-value
โฆษณาเศรา
200
4.12
2.34
1.24
0.25
โฆษณาตลก
200
3.80
2.43
*p < .05
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว า เมื่ อได รั บ ชมภาพยนตร ก ลุ ม ตั ว อย า งสามารถจํ า
โฆษณาเศราไดมากที่สุดคือ 4.12 และจดจําโฆษณาตลกที่ 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.25 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความ
วา โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก
ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย
Χ
โฆษณา
n
S.D.
t
p-value
-1.45
ภาพยนตรเศรา
112
3.71
2.47
0.15
ภาพยนตรตลก
112
4.17
2.24
*p < .05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบพบวา คาเฉลี่ยการจดจําโฆษณาในเพศชายเมื่อไดรับชม
ภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาได 4.17 ซึ่งมากกวาเมื่อไดรับชมภาพยนตรเศราที่ 3.71 (จาก
คะแนนเต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.15 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธ
สมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกที่แตกตางกัน ไมมีผลตอ
การจดจําโฆษณาในเพศชาย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณามีความแตกตางจาก
ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง
Χ
t
ภาพยนตร
n
S.D.
p-value
ภาพยนตรเศรา
88
4.64
2.06
3.67
0.00
ภาพยนตรตลก
88
3.34
2.59
*p < .05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพบวา คาเฉลี่ยการจดจําโฆษณาในเพศหญิงเมื่อไดรับชม
ภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาได 4.64 ซึ่งมากกวาเมื่อไดรับภาพยนตรเศราที่ 3.34 (จากคะแนน
เต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐาน
ทางการวิจัย หมายความว า ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศร าที่ แตกตางกั น มีผลต อการจดจํา
โฆษณาในเพศหญิง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลก ตอการจดจําโฆษณามีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของโฆษณาที่อารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย
Χ
t
โฆษณา
n
S.D.
p-value
โฆษณาเศรา

112

3.71

2.47

-1.27

0.21

โฆษณาตลก
112
4.17
2.24
*p < .05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบพบวา เมื่อกลุมตัวอยางเพศชายไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาตลกไดมากที่สุดคือ 4.17 และจดจําโฆษณาเศราที่ 3.71 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.21 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศชาย
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความ
แตกตางจาก ผลกระทบของโฆษณาที่อารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง
โฆษณา
n
S.D.
t
p-value
Χ
3.22
โฆษณาเศรา
88
4.64
2.06
0.00
โฆษณาตลก
88
3.34
2.60
*p < .05
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบพบวา เมื่อกลุมตัวอยางเพศหญิงไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากที่สุดคือ 4.64 และจดจําโฆษณาตลกที่ 3.34 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศหญิง
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอธิบายไดดังนี้
1. ประชากรที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา แตกตางกัน
โดยกลุมตัวอยางที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยาง ที่ชมภาพยนตรตลก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2546:133) ที่กลาววา อารมณ หรือความรูสึกที่เกิดจาก
โฆษณา อาจจะเปนความอบอุน ความตื่นเตน ความกลัว ความขบขันซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น จากการชม
โฆษณา ที่จะสงผลตอทัศนคติที่มีตอโฆษณา และบทความในหนังสือ American Journal of Psychiatry
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ของ Brand (2003) ที่กลาววา “ในขณะมีความสุข เราจําเรื่องราวของความสุขไดดีกวาปกติ และ
ในขณะมีความทุกข เราจําเรื่องราวของความทุกขไดดีกวาปกติ ปรากฏการณแบบนี้เกิดขึ้นเพราะ
ความทรงจําอยูใกลชิดกับระบบลิมบิก (limbic system) ซึ่งเปนแหลงที่พักของอารมณในสมองของ
เรา บางครั้งคุณเห็นหรือไดยินอะไรบางอยางเพียงครั้งเดียว ซึ่งนาจะอยูในความจําไมเกินหนึ่งนาที
แตกลับติดอยูในความทรงจําไปตลอดชีวิต มีบางครั้งที่ระบบความจําผูกพันอารมณมากเสียจน
บันทึกขาวสารบางอยางไวไดโดยไมไดตั้งใจ เมื่ออารมณอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ขาวสารที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น จะถู ก บัน ทึ ก ไวในความทรงจํ าอยางถาวร เมื่ อผูบริโภคประสบเหตุการณที่นา กลัว
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จะถูกบันทึกไวอยางละเอียดชัดเจน”
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้
1. ประเภทของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจากประเภทของ
โฆษณาเศราตอการจดจําโฆษณาโดยประชากรจะจดจําโฆษณาอารมณเศราไดมากกวาโฆษณา
อารมณตลก สรุปไดวา ประชากรสามารถจดจําโฆษณาเศราไดมากกวาโฆษณาตลก สอดคลองกับ
แนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546:130) ที่กลาววา โฆษณาที่ใชจุดจับใจเสนอคุณประโยชน
ทางอารมณ (Emotional Benefit Appeal) ที่จะทําใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได และเกิด
ความสัมพันธอยางมีเหตุผลระหวางอารมณกับตราสินคาที่โฆษณา โดยอารมณจะถูกกระตุนขึ้นมา
เพราะสินคาในโฆษณานั้น ๆ นําเสนอคุณประโยชนทางอารมณ หรือคุณประโยชนทางจิตวิทยา
และในโฆษณาอารมณเศราสามารถสรางจุดจับใจไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้
1. ประชากรเพศชายที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรเศรา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ที่กลาววาการนํา
รูปแบบอารมณขันมาใชเปนกลยุทธในการโฆษณาที่มีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารชื่นชอบ
และเขาใจได แตในการนํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะ
เกี่ยวกับเรื่องขําขันวาไรสาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร
2. ประชากรเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศหญิงที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรตลก ซึ่งโฆษณาที่ใชความกลัว กังวลใจ หรือเศราเปนโฆษณาที่สรางสถานการณที่
ไมพึงปรารถนากอใหเกิดความกลัวขึ้น ซึ่งสถานการณนั้น ๆ จะหายไป เมื่อไดใชสินคาที่โฆษณา
เปนกลยุทธที่ใชคอนขางมากในงานโฆษณาสินคาหลากหลายประเภท โดย เฉพาะอยางยิ่งสินคา
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เพื่อสุขภาพและสินคาสวนตัว เชน ประกันชีวิต เครื่องดื่มผสมแอลกฮอล นักจิตวิทยาบางคนเห็นวา
การใชจุดจับใจดานความกลัวนี้ คอนขางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวันนี้เพราะวาคนเรากลัวสิ่งที่
เปนอุปสรรคคือกลัวการไมยอมรับของสังคมมากขึ้นกวาอดีต จึงทําใหเกิดความกลัวหรือกังวลใจถึง
การไมยอมรับในสังคมมากขึ้น จุดจับใจในลักษณะนี้เปนการตอบสนองทางอารมณที่เกี่ยวพันกับ
ความรูสึกของผูชม
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได ว า การใช อ ารมณ เ ศรา หรื อ อารมณ ต ลกในงานโฆษณานั้ น มี
ประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา มีทัศนคติที่ดี รูสึกชอบในงานโฆษณา และรวมถึงสินคา
ที่โฆษณาดวย ผูวิจัยเห็นควรวาเพื่อผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยนี้สามารถที่จะนําไปใชประโยชนไดอยาง
มีคุณคาตอไป จึงขอพิจารณาใหขอเสนอแนะไวดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของอารมณในงานโฆษณาทั้งอารมณเศราและอารมณ
ตลกมีผลตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภคโดยพบวา โฆษณาอารมณเศราสามารถสรางการจดจํา
ตราสินคาไดดีวาโฆษณาอารมณตลก ดังนั้นผูผลิตงานโฆษณาควรพิจารณาถึงความแตกตางนี้เพื่อ
เลือกใชรูปแบบในการนําเสนอโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2. ผลการวิจัยพบวา โฆษณาที่ชมระหวางภาพยนตรที่สื่อถึงอารมณเศราและตลก สงผลถึง
การจดจําโฆษณาของผูบริโภคไดทั้งโฆษณาอารมณเศราและอารมณตลก ฉะนั้นผูผลิตงานโฆษณา
ควรสรางสรรคงานโฆษณาที่มีความนาสนใจ ตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย และขยาย
กลุมเปาหมายเปนกลุมอื่น เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการ โดยในงานวิจัยครั้งนี้พบวาโฆษณา
ผูบริโภคเพศชายสนใจโฆษณาอารมณตลกมากกวาเพศหญิง และผูบริโภคเพศหญิงสนใจโฆษณา
เศรามากกวาเพศชาย
3. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการจดจําโฆษณาโดยใชโฆษณาตางประเทศ เพราะตองการ
หลีกเลี่ยงความคุนเคยของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปสามารถทําการศึกษาโฆษณาที่มีอยู
ในประเทศไทยไดวาผลที่ไดเหมือนกันหรือตางกัน กับโฆษณาตางประเทศอยางไร
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