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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาถึง  ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคา

ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรมีผลกระทบตออารมณ
ตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการชมวีดีทัศน และตอบแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. เปรียบเทียบกลุมตัวอยางท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราท่ีมีโฆษณาอารมณ

ตลกและโฆษณาอารมณเศราแทรกระหวางรับชม พบวากลุมตัวอยางท่ีไดรับชมภาพยนตรเศราสามารถ
จดจําโฆษณาเศราไดมากกวาท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก 

2.   กลุมตัวอยางท่ีไดรับชมโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศราสามารถจดจําโฆษณา
อารมณเศราไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก 

3.  กลุมตัวอยางเพศชายท่ีไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศชายท่ีชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยางท่ี
ชมภาพยนตรเศรา 
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4. กลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวา                 
กลุมตัวอยางท่ีชมภาพยนตรตลก 

นอกจากนี้การศึกษายังพบวาโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศรามีผลตอการจดจํา
ตราสินคาของผูบริโภค เพราะลักษณะรูปแบบของโฆษณาท่ีสําคัญสามารถทําใหเกิดการระลึกถึง
และเกิดการจดจําตราสินคาดังนั้นรูปแบบของโฆษณาอาจทําใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย ผูบริโภค
จะตองพิจารณา เนื้อหาในโฆษณาท่ีไดรับ 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 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการส่ือสารปจจุบัน ทําใหโฆษณาท่ีออกสูสายตา
ผูบริโภคมีหลากหลาย นักโฆษณาจะสรางสรรคมาเพ่ือใหผูชมประทับใจ จดจําโฆษณานั้นไดและ
สงผลถึงสินคาในโฆษณา โฆษณาท่ีนําเสนอในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน อารมณตลก อารมณเศรา 
โฆษณารูปแบบอารมณใดท่ีสงผลใหผูชมสามารถจดจําโฆษณาตราสินคาไดมากท่ีสุด การตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาในแตละคร้ังผูบริโภคจะมีทางเลือกหลายทางเลือกกอนตัดสินใจซ้ือสินคา คุณสมบัติ
ของสินคา และอารมณท่ีผูบริโภคมีตอสินคาและตราสินคาท่ีสงผลใหผูบริโภคสามารถจดจําได โดย
เคร่ืองมือท่ีใชส่ือสารคือ โฆษณา ท่ีจะส่ือใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา และคุณประโยชนท่ีลูกคาจะ
ไดรับ โฆษณาสามารถสรางการรับรูตราสินคารวมกับสรางส่ิงจูงใจทางดานอารมณ เพราะผูบริโภค
ไมไดใชเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคาตลอดเวลา แตจะมีอารมณเขามารวมในการตัดสินใจ เลือก
ซ้ือสินคาดวย ดังนั้นอารมณความรูสึกเปนส่ิงจูงใจสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจ จากทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด ถือไดวาเปนทฤษฎีท่ีอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีอยูใตจิตสํานึก (theory of 
unconscious motivation) และเปนทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายวาพฤติกรรมมนุษยอาจเกิดจากแรงจูงใจท่ี
สํานึกและใตสํานึกไดดวย ฟรอยดไดพัฒนาความคิดท่ีวาพฤติกรรมมนุษยมาจากความขัดแยง
พื้นฐานระหวางความปรารถนาของบุคคลท่ีจะตอบสนองความตองการทางรางกาย กับการทํา
หนาท่ีในฐานะของสมาชิกท่ีรับผิดชอบในสังคม ส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลโดยผานจิต
ท้ัง 3 ระบบ คือ อิด อีโก และซูเปอรอีโก และการติดตอสัมพันธของท้ัง 3 ระบบจะเกิดข้ึนต้ังแตใน
วัยเด็กโดยผานข้ันตอนตาง ๆ จนพัฒนากลายมาเปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ในท่ีสุด เปนการให
ความสําคัญตอความตองการท่ีอยูใตสํานึก ท่ีกอใหเกิดการซ้ือสินคาหมายความวาบางคร้ังผูบริโภค
ไมสามารถบอกเราไดวาอะไรคือแรงจูงใจท่ีแทจริงท่ีทําใหเขาเลือกสินคานั้น ทฤษฎีนี้ยังบอกเปน
นัยดวยวา มีความเปนไปไดท่ีอีโกจะใชสัญลักษณของสินคาเปนตัวแทนระหวางความตองการของ
อิดกับขอหามของซูเปอรอีโก บุคคลจึงทําใหความปรารถนาท่ีไมเปนท่ียอมรับกลายมาสูส่ิงท่ีสังคม
ยอมรับได โดยใชสินคาท่ีเปนสัญลักษณแทนความปรารถนา ซ่ึงก็คือการเช่ือมโยงระหวาง
สัญลักษณของสินคากับแรงจูงใจ ดังนั้นการจูงใจดวยการกระตุนอารมณความรูสึกเปนส่ิงจูงใจทาง
การตลาดโดยยึดหลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา ดานสังคม หรือดานสัญลักษณ หรือ
เปนขาวสารการโฆษณาซ่ึงจูงใจความรูสึกและอารมณของผูบริโภค  
  โฆษณาท่ีนําเสนอโดยใชอารมณขันทําใหผูชมโฆษณามีความรูสึกวาไมไดกําลังชม
โฆษณาอยู โฆษณาโดยใชอารมณขันเปนการโฆษณาเพื่อขายสินคาโดยดึงดูดใจลูกคาดวยใบหนาท่ี
มีแตรอยยิ้ม จุดท่ีตองการใหเปนท่ีประทับใจก็คือสินคานั้นทําใหคนมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นนทยา ต้ังเจริญ (2548) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลการนําเสนออารมณขันในงานโฆษณาทาง
โทรทัศนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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ผลและระดับความสัมฤทธ์ิผลของภาพยนตรทางโทรทัศน ท่ีนํา เสนอโดยใชอารมณ ขัน                        
ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวาการใชอารมณขันในการนําเสนอ
ภาพยนตรโฆษณานั้นมีประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา และมีทัศนคติท่ีดี หรือรูสึกชอบ
ตอโฆษณา  และสินคาท่ีโฆษณา และงานวิจัยของ  พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ท่ีศึกษาเร่ือง   
กลยุทธการใชอารมณขันในการโฆษณาทางโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา การนําอารมณขันมาใชใน
งานโฆษณาโทรทัศน มีขอดีมากกวาขอเสีย คือสามารถดึงดูดใจผูชมสรางความแปลกใหมในการ
นําเสนอสามารถทําใหคนดูนําไปพูดตอ และเขาถึงผูชมไดงายทุกระดับการนํารูปแบบอารมณขันมา
ใชเปนกลยุทธในการโฆษณาจึงมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารช่ืนชอบ และเขาใจได แตในการ
นํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองขําขันวาไร
สาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร หรือโฆษณาท่ีใชอารมณเศรามาเปนส่ิงจูงใจอาจ
หยิบยกเรื่องราวในชีวิตของคนในสังคมมานําเสนอ เพื่อยกระดับความผูกพันทางอารมณ เปนการ
นําเสนอในส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในชีวิตจริง สามารถสรางความรูสึกรวมไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดการ
คลอยตามวาสินคาท่ีโฆษณานั้นสามารถชวยแกปญหา การตอบสนองในทางความรูสึกเหลานี้อาจ
สงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอโฆษณาก็ได เสรี วงษมณฑา (2542:87) กลาววา “สภาวะ
อารมณ (Mood) คือ ความพรอมทางดานจิตใจ ถาจิตใจไมมีความพรอมจะไมเกิดผลใด ๆ สินคาท่ี
นําไปขายในขณะท่ีลูกคาอยูในสภาวะอารมณ (Mood) ไมดีก็ไมสามารถขายได ส่ิงท่ีจะชวยสราง
อารมณความรูสึกไดอารมณเปนปจจัยหนึ่งท่ีช้ีนําใหเกิดพฤติกรรมทําตามเปาหมาย”  

จากความเปนมา และความสําคัญดังกลาวท้ังหมดขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหลังจากไดทําการเผยแพรไปแลววามี
ผลตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภคหรือไม อยางไร โดยเจาะจงศึกษารูปแบบโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา ไมวาจะเปนจากภาพ จากเพลง จากคําพูด จากการดําเนินเร่ืองหรือองคประกอบอ่ืน ๆ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
 ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจํา
โฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณาของ
ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยการสํารวจการจดจํา     
ตราสินคาของผูบริโภคโดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและวีดีโอภาพยนตรเศราเร่ือง I Am Sam 
ภาพยนตรตลกเร่ือง Mr. Bean และมีโฆษณา 5 ช้ินคือ โฆษณาโทรศัพท Amstrad, โฆษณารณรงค
เลิกบุหร่ี Quitline, โฆษณา Tidewaves,โฆษณา Smirnoff, และโฆษณา Lamborghini แทรกระหวาง
รับชมเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรวัยทํางานท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน ประเภทการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง กลุมละ 50 
ตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเขาชมวิดีโอในหองท่ีใชสําหรับทําการวิจัยในคร้ังนี้โดยเฉพาะ  

ตัวแปรท่ีใชในการวจิัย  
ตัวแปรอิสระ คือ ภาพยนตรเศราเร่ือง I Am Sam, ภาพยนตรตลก เร่ือง Mr. Bean โฆษณา

เศราเกี่ยวกับการรณรงคเลิกบุหร่ี โฆษณาตลกเก่ียวกับโทรศัพท Amstrad ท่ีมีจอภาพสามารถเห็น
หนาคูสนทนาได 

ตัวแปรตาม  คือ  การจดจําโฆษณาของผูบริโภค 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงทดลองในครั้งน้ีคือ  

1. วีดีโอภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราในงานวิจัยไดเลือกภาพยนตร
เร่ือง I Am Sam  ภาพยนตรอารมณตลกในงานวิจัยไดเลือก Mr. Bean  การตัดตอภาพยนตรชวงแรก
เปนเนื้อหาของภาพยนตรประมาณ 5 นาทีและแทรกโฆษณาประมาณ 3 นาที ตอดวยภาพยนตร             
อีก 5 นาทีและมีโฆษณาอีกคร้ัง 3 นาที จากนั้นมีภาพยนตรปดทายอีกประมาณ 5 นาที 
              ในงานวิจยัผูวิจยัไดเลือกภาพยนตรและโฆษณาของตางประเทศเนื่องจากตองการหลีกเล่ียง
ความคุนเคยของกลุมตัวอยาง 

2.  ตอบแบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมขอมูล โดยมีรูปแบบของคําถาม 5 ชุด คือ 
ตอนท่ี 1  เปนคําถามแบบปลายเปด สอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  เปนการจดจําตราสินคาท่ีนําเสนอรูปแบบโฆษณาเศรา และโฆษณาตลกเม่ือ

ผูบริโภคไดรับชมภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก  
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แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดยการสรางเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชน้ําหนัก
ความสําคัญ ซ่ึงจะใหน้ําหนักคะแนนขอคําถามในเชิงบวกดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด   มีคาเทากับ 5 
ระดับความคิดเห็น มาก      มีคาเทากับ  4 
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  มีคาเทากับ 3 
ระดับความคิดเห็น นอย       มีคาเทากับ 2 
ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1  

 
  การกําหนดคะแนนคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามในการจัดคาตัวแปรตาง ๆ เพื่อคํานวณคา
ทางสถิติ จะเปนเกณฑดังนี้ 
 1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 ถึง 4 ใชเกณฑในการใหคะแนนเหมือนกันกลาวคือประเมินความ
มากนอยของความคิดเห็นท่ีมีตอโฆษณาตลก โฆษณาเศรา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศรา 
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย คือ   

   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด     =   5 - 1 = 0.80 

         จํานวนชวงท่ีจะแบง   5   
 2. แบบสอบถามชุดท่ี 5  

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะคําถามในแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Closed Form) สอบถามขอมูล

สวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามจากตัวเลือกท่ีกําหนดไว
เรียบรอยแลว 

ตอนท่ี 2  การวัดการจดจําไดของโฆษณาในภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกท่ีได
แทรกโฆษณาเศราและโฆษณาตลก ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการชมซ่ึงมีโฆษณา ท้ังส้ิน 5 ช้ิน โดยคําตอบ
แรกท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบ จะไดคะแนนเต็ม 5 และคําตอบตอมาจะลดลงมาจนถึงตํ่าสุดคือ 1 
คะแนน 
 ทดสอบคาเช่ือม่ัน (Reliability) ของภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา โดยเปดใหกลุมตัวอยางชม ซ่ึงทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริง 20 คน โดยแบงเปน ชาย 10 คน และ หญิง 10 คน เพื่อประมวลหาคาความเช่ือม่ันในระดับท่ี
ยอมรับไดของ วีดีโอโฆษณา วีดีโอภาพยนตร และแบบสอบถามในแตละขอทดสอบดวยสถิติ t-test 
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ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร 
 โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพจํานวนกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีจํานวน 200 คน ผลการทดสอบพบวากลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย รอยละ 
56.00 และเพศหญิงรอยละ 44.00 โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รอยละ 91.50 ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รอยละ 61.00  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของภาพยนตรโฆษณา 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง               
                 จาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณา 

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 
  จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบโดยมีสมมติฐานหลักคือ ผลกระทบของภาพยนตรตลกตอ

การจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาพบวา     
กลุมตัวอยางสามารถจดจําโฆษณาในภาพยนตรเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.14 และจดจําโฆษณาใน
ภาพยนตรตลกท่ี 3.81 คา Significant เทากับ 0.19 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวา
ปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย  หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอการจดจําโฆษณา 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง        
                  จาก ผลกระทบของโฆษณาอารมณเศราตอการจดจําโฆษณา 

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 

Χ

Χ
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จากตารางท่ี 2  ผลการทดสอบพบวา เม่ือไดรับชมภาพยนตรกลุมตัวอยางสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.12 และจดจําโฆษณาตลกท่ี 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.25 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความ
วา โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณา 

 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3  

สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก   
                   ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย 

           โฆษณา n  S.D. t p-value 

   ภาพยนตรเศรา 112 3.71 2.47 -1.45 0.15 

   ภาพยนตรตลก 112 4.17 2.24   
*p < .05 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบพบวา คาเฉล่ียการจดจําโฆษณาในเพศชายเม่ือไดรับชม
ภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาได 4.17 ซ่ึงมากกวาเม่ือไดรับชมภาพยนตรเศราท่ี 3.71 (จาก
คะแนนเต็ม 5) คา Significant  เทากับ 0.15 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธ
สมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอ
การจดจําโฆษณาในเพศชาย 

 
ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณามีความแตกตางจาก 
                  ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง 

ภาพยนตร n  S.D. t p-value 
ภาพยนตรเศรา 88 4.64 2.06 3.67 0.00 
ภาพยนตรตลก 88 3.34 2.59   

*p < .05 
จากตารางท่ี 4  ผลการทดสอบพบวา คาเฉล่ียการจดจําโฆษณาในเพศหญิงเม่ือไดรับชม

ภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาได 4.64 ซ่ึงมากกวาเม่ือไดรับภาพยนตรเศราท่ี 3.34 (จากคะแนน
เต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐาน
ทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราท่ีแตกตางกัน มีผลตอการจดจํา
โฆษณาในเพศหญิง 

Χ

Χ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

 

 
 

127 

 

ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลก ตอการจดจําโฆษณามีความแตกตาง   
                  จาก ผลกระทบของโฆษณาท่ีอารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย 

โฆษณา n  S.D. t p-value 
โฆษณาเศรา 112 3.71 2.47 -1.27 0.21 

โฆษณาตลก 112 4.17 2.24   
*p < .05 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบพบวา เม่ือกลุมตัวอยางเพศชายไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาตลกไดมากท่ีสุดคือ 4.17 และจดจําโฆษณาเศราท่ี 3.71 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.21 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา 
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศชาย 

 
ตารางท่ี  6 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความ  
                  แตกตางจาก ผลกระทบของโฆษณาท่ีอารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง 

โฆษณา n  S.D. t p-value 

โฆษณาเศรา 88 4.64 2.06 3.22 0.00 

โฆษณาตลก 88 3.34 2.60   
*p < .05 

จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบพบวา เม่ือกลุมตัวอยางเพศหญิงไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.64 และจดจําโฆษณาตลกท่ี 3.34 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.00  ซ่ึงมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา 
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศหญิง 
     
อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. ประชากรท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา แตกตางกัน             
โดยกลุมตัวอยางท่ีชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยาง ท่ีชมภาพยนตรตลก
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2546:133) ท่ีกลาววา อารมณ หรือความรูสึกท่ีเกิดจาก
โฆษณา อาจจะเปนความอบอุน ความต่ืนเตน ความกลัว ความขบขันซ่ึงเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน จากการชม
โฆษณา ท่ีจะสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอโฆษณา และบทความในหนังสือ American Journal of Psychiatry              

Χ

Χ
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ของ Brand (2003) ท่ีกลาววา “ในขณะมีความสุข เราจําเร่ืองราวของความสุขไดดีกวาปกติ และ
ในขณะมีความทุกข เราจําเร่ืองราวของความทุกขไดดีกวาปกติ ปรากฏการณแบบน้ีเกิดข้ึนเพราะ
ความทรงจําอยูใกลชิดกับระบบลิมบิก (limbic system) ซ่ึงเปนแหลงท่ีพักของอารมณในสมองของ
เรา บางคร้ังคุณเห็นหรือไดยินอะไรบางอยางเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงนาจะอยูในความจําไมเกินหนึ่งนาที 
แตกลับติดอยูในความทรงจําไปตลอดชีวิต มีบางคร้ังท่ีระบบความจําผูกพันอารมณมากเสียจน
บันทึกขาวสารบางอยางไวไดโดยไมไดต้ังใจ เม่ืออารมณอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง ขาวสารท่ีเกิดข้ึน
ในขณะน้ันจะถูกบันทึกไวในความทรงจําอยางถาวร เม่ือผูบริโภคประสบเหตุการณท่ีนากลัว
เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน จะถูกบันทึกไวอยางละเอียดชัดเจน” 

 สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

 1. ประเภทของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจากประเภทของ
โฆษณาเศราตอการจดจําโฆษณาโดยประชากรจะจดจําโฆษณาอารมณเศราไดมากกวาโฆษณา
อารมณตลก สรุปไดวา ประชากรสามารถจดจําโฆษณาเศราไดมากกวาโฆษณาตลก สอดคลองกับ
แนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546:130) ท่ีกลาววา โฆษณาท่ีใชจุดจับใจเสนอคุณประโยชน
ทางอารมณ (Emotional Benefit Appeal) ท่ีจะทําใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได และเกิด
ความสัมพันธอยางมีเหตุผลระหวางอารมณกับตราสินคาท่ีโฆษณา โดยอารมณจะถูกกระตุนข้ึนมา
เพราะสินคาในโฆษณานั้น ๆ นําเสนอคุณประโยชนทางอารมณ หรือคุณประโยชนทางจิตวิทยา 
และในโฆษณาอารมณเศราสามารถสรางจุดจับใจไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก 
 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

1. ประชากรเพศชายท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา 
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรเศรา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ท่ีกลาววาการนํา
รูปแบบอารมณขันมาใชเปนกลยุทธในการโฆษณาท่ีมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารช่ืนชอบ 
และเขาใจได แตในการนํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะ
เกี่ยวกับเร่ืองขําขันวาไรสาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร 
 2. ประชากรเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศหญิงที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรตลก ซ่ึงโฆษณาท่ีใชความกลัว กังวลใจ หรือเศราเปนโฆษณาท่ีสรางสถานการณท่ี  
ไมพึงปรารถนากอใหเกิดความกลัวข้ึน ซ่ึงสถานการณนั้น ๆ จะหายไป เม่ือไดใชสินคาท่ีโฆษณา 
เปนกลยุทธท่ีใชคอนขางมากในงานโฆษณาสินคาหลากหลายประเภท โดย เฉพาะอยางยิ่งสินคา
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เพื่อสุขภาพและสินคาสวนตัว เชน ประกันชีวิต เคร่ืองดื่มผสมแอลกฮอล นักจิตวิทยาบางคนเห็นวา
การใชจุดจับใจดานความกลัวนี้ คอนขางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุกวันนี้เพราะวาคนเรากลัวส่ิงท่ี
เปนอุปสรรคคือกลัวการไมยอมรับของสังคมมากข้ึนกวาอดีต จึงทําใหเกิดความกลัวหรือกังวลใจถึง
การไมยอมรับในสังคมมากข้ึน จุดจับใจในลักษณะนี้เปนการตอบสนองทางอารมณท่ีเกี่ยวพันกับ
ความรูสึกของผูชม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาการใชอารมณเศราหรืออารมณตลกในงานโฆษณาน้ันมี
ประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา มีทัศนคติท่ีดี รูสึกชอบในงานโฆษณา และรวมถึงสินคา
ท่ีโฆษณาดวย ผูวิจัยเห็นควรวาเพื่อผลสัมฤทธ์ิจากงานวิจัยนี้สามารถท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยาง
มีคุณคาตอไป จึงขอพิจารณาใหขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของอารมณในงานโฆษณาท้ังอารมณเศราและอารมณ
ตลกมีผลตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภคโดยพบวา โฆษณาอารมณเศราสามารถสรางการจดจํา
ตราสินคาไดดีวาโฆษณาอารมณตลก ดังนั้นผูผลิตงานโฆษณาควรพิจารณาถึงความแตกตางนี้เพื่อ
เลือกใชรูปแบบในการนําเสนอโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
  2. ผลการวิจัยพบวา โฆษณาท่ีชมระหวางภาพยนตรท่ีส่ือถึงอารมณเศราและตลก สงผลถึง
การจดจําโฆษณาของผูบริโภคไดท้ังโฆษณาอารมณเศราและอารมณตลก ฉะนั้นผูผลิตงานโฆษณา
ควรสรางสรรคงานโฆษณาท่ีมีความนาสนใจ ตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย และขยาย
กลุมเปาหมายเปนกลุมอ่ืน เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการ โดยในงานวิจัยคร้ังนี้พบวาโฆษณา
ผูบริโภคเพศชายสนใจโฆษณาอารมณตลกมากกวาเพศหญิง และผูบริโภคเพศหญิงสนใจโฆษณา
เศรามากกวาเพศชาย 
     3. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการจดจําโฆษณาโดยใชโฆษณาตางประเทศ เพราะตองการ
หลีกเล่ียงความคุนเคยของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปสามารถทําการศึกษาโฆษณาท่ีมีอยู
ในประเทศไทยไดวาผลที่ไดเหมือนกันหรือตางกัน กับโฆษณาตางประเทศอยางไร 
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