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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ และทัศนคติของผู้ใช้ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
ยานพาหนะบนท้องถนน ในบริเวณขอบเขตที่ศึกษา จ านวน 400 คน และน ามาวิเคราะห์ประมวลผลของ
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีต่อสื่อ
ดิจิทัลบอร์ด 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด 3)เพ่ือศึกษาการระลึกถึงของผู้ขับขี่
ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ และทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่มีต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด  

 ผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีการเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ด อยู่ในระดับสูง โดยพบเห็นบริเวณ

สี่แยกไฟแดงมากที่สุด และพบเห็นช่วงเย็นมากกว่าช่วงเช้า 2. ผู้ใช้ยานพาหนะมีทัศนคติในทางลบต่อสื่อดิจิทัล

บอร์ด อันเนื่องมาจากแสงไฟที่ทาให้เกิดความระคายเคืองตา 3.ผู้ใช้ยานพาหนะมีการระลึกถึงโฆษณาได้ใน

ระดับต่ า อันเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงความระคายเคืองจากโฆษณาบนสื่อดิจิทัลบอร์ด 4. การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารของผู้ใช้ยานพาหนะ มีความสัมพันธ์ผกผันกับทัศนคติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study exposure and attitude of automobile drivers on 
digital board In Bangkok. This study employs quantitative methodology using a survey with 
questionnaires to collect data from 400 samples who are automobile drivers. Percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficients were 
calculated as statistical analysis tools using SPSS Program. The objectives are follow 1) to 
study exposure of automobile drivers in Bangkok. 2) To study the level of attitude among 
automobile drivers in Bangkok. 3) To study the level of recall among automobile drivers in 
Bangkok. 4) To study the relationship between exposure and attitude of automobile drivers 
in Bangkok. 
The results of this research are as follows 

1) The exposure of automobile drivers overall was high.  

2) The attitude of automobile drivers overall was negative which is the irritation from 

the level of light.  

3) The recall of automobile drivers overall was low which from the avoidance.  

4) The correlation between exposure and attitude was inverse with statistical 

significance at 0.001 
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บทน า 

 โฆษณามีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจและยิ่งส าคัญมากขึ้นในการเป็นสื่อ
เพ่ือจะให้ข้อมูล ตลอดจนโน้มน้าวชี้น าผู้เห็นโฆษณาให้เกิดทัศนคติหรือพฤติกรรมต่างๆ  ทว่าทุกวันนี้จะเห็นได้
ว่าในมหานครต่างหนาแน่นไปด้วยโฆษณารูปแบบต่างๆเป็นจ านวนมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้กล่าวถึงความ
เป็นไปของสื่อโฆษณาที่ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ในบทวิเคราะห์เรื่อง “อินสโตร์ และสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ 
โ ต ส วนทา งตล า ด โ ฆษณาซบ เ ซ า . . . ดิ จิ ทั ล เ ส ริ มทั พ  รั บ ไ ล ฟ์ ส ไตล์ คน รุ่ น ใ หม่ ”  ( อ้ า ง ถึ ง จ า ก
www.biztempnews.com วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ในหัวข้อ จับตาสื่อธุรกิจนอกบ้าน) โดยมีประเด็น
ส าคัญคือ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน ปี 2556 ว่าจะมีมูลค่ารวม 10,711 ล้าน
บาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 4.8 จากปี 2555 ที่มีมูลค่าตลาดรวม 10,217 ล้านบาท นั่นหมายความว่า  สื่อ
โฆษณานอกบ้าน (Out of home media) ได้รับความสนใจในการซื้อพ้ืนที่สื่อมากขึ้น และยังมีปัจจัยเกื้อหนุน
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจหลักท่ีมีการใช้งบโฆษณาสูง 
 นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ มีแนวโน้มเลือกซื้อสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัล ทดแทนการซื้อ
สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดั้งเดิม เนื่องจาก คุณสมบัติของสื่อดิจิทัล ความยืดหยุ่นในการโฆษณาสูง และราคา
ของสื่อดิจิทัลบอร์ดที่ถูกลง  ในยุคปัจจุบัน สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Out of home media) อาทิ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ บิลบอร์ด ตลอดจนดิจิทัลบอร์ดที่เป็นจอ LED ขนาดต่างๆ ในบริเวณที่มีผู้คน
หนาแน่น บริเวณถนนและแยกท่ีการจราจรหนาแน่น ตลอดบริเวณข้างทางด่วน อีกทั้งยังมีป้ายต่างๆที่สามารถ
เห็นได้บนรถโดยสารประจ าทาง รถสามล้อ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดจนโทรทัศน์บนรถประจ า
ทาง หรือบนสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ตามร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 
  ขณะเดียวกัน ในเรื่องข้อจ ากัดของงบประมาณด้านสื่อโฆษณา ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมุ่ง
เลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า กล่าวคือ ต้องเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด และสอดแทรก
โฆษณาไปกับการใช้ชีวิตประจ าวันของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ
ผู้คนในสังคมควบคู่กันไป ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งวันท างานและวันหยุด นิยมจับจ่ายใช้สอย
ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ มีความจ าเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนาน
เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมาก
ขึ้น 
  สถานการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสื่อโฆษณานอกบ้านในฐานะสื่อโฆษณาที่สามารถ
ตอบโจทย์ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของผู้ผลิตสินค้าและบริการ และในขณะเดียวกันก็ยังมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้สื่อโฆษณานอกบ้านเป็นหนึ่งในสื่อ
ทางเลือกท่ีน่าจับตามองในยุคนี้  
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ดิจิทัลบอร์ด (Digital Board) 
หนึ่งในความน่าสนใจและโดดเด่นที่สุดในขณะนี้คือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลบอร์ด หรือจอโทรทัศน์ชนิด

แอลอีดี (LED : Light-emitting-diod) มาใช้เพ่ือฉายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ทั่วไปตาม
บริเวณย่านการค้า และบริเวณที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่น กระทั่งบริเวณสี่แยกไฟแดง ตลอดจนอาคารสูงในย่าน
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นในเมืองหลวง เข้ามาแทนที่บิลบอร์ด (Billboard) ที่เป็นลักษณะแผ่นป้าย
โฆษณาภาพนิ่ง  

ดิจิทัลบอร์ดหรือสื่อโฆษณาประเภทจอโทรทัศน์แอลอีดี (LED : Light-emitting-diod) นับเป็นธุรกิจ
ดาวรุ่งที่น่าจับตามองในยุคดิจิทัลเมื่อสื่อโฆษณาบิลบอร์ด ป้ายบอกทาง สัญญาณไฟจราจร ก าลังถูกแทนที่ด้วย
บิลบอร์ดประเภทดิจิทัล หรือดิจิทัลบอร์ด รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ดืจิทัลบอร์ด นับเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่ช่วยสร้างสีสันที่ขาดไม่ได้ ในมุมมองด้านผู้ประกอบการนั้น  ความคุ้มค่าเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ผลิต
สินค้าและบริการมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อพ้ืนที่สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัล อย่างดิจิทัลบอร์ด มากขึ้น 
ทดแทนการซื้อพ้ืนที่สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดั้งเดิม เช่น ป้ายบิลบอร์ด หรือโฆษณาภาพนิ่งที่เป็นลักษณะแผ่น
ป้ายทั่วไป ซึ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

1. คุณสมบัติของสื่อดิจิทัลที่ดึงดูดผู้ชม จากคุณสมบัติที่หลากหลายของสื่อโฆษณานอกบ้านแบบ
ดิจิทัล ทั้งในด้านการเพ่ิมลูกเล่นต่างๆและความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ยกตัวอย่างเช่น การ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารแบบปัจจุบันขณะ (Real Time) การสแกนคิวอาร์ โค้ด (QR Code)  เพ่ือเข้าถึงข้อมูล
สินค้าและบริการจากสถานที่ต่างๆ การใช้หน้าจอโฆษณาแบบสัมผัส (Touch Screen) ที่ผู้ชมสามารถเลือกชม
เนื้อหาโฆษณาได้ด้วยตนเอง รวมถึงการใช้สื่อผสม เช่น หน้าจอโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน กลิ่น และ
เสียง ในระบบสามมติิ ล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดให้ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจกับสื่อโฆษณานอกบ้านแบบ
ดิจิทัล ถือได้ว่าเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมที่จะน ามาซึ่งการรับรู้และจดจ าในสินค้าและบริการได้มากกว่าการใช้
สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดั้งเดิม 

2. ความยืดหยุ่นส าหรับผู้ประกอบการในการโฆษณา  ราคาค่าเช่าสื่อโฆษณานอกบ้านมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสื่อโฆษณา ขนาดโฆษณา ระยะเวลาในการโฆษณา และจุดติดตั้ง ในส่วนของ
การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัลนั้น ผู้ผลิตสินค้าและบริการจะมีความยืดหยุ่นในการซื้อพ้ืนที่
โฆษณา โดยสามารถเลือกช่องทาง เวลาฉายโฆษณา รวมถึงปรับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาให้สอดคล้องตาม
กลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาต่างๆได้ น ามาซึ่งความคุ้มค่าที่จะลงทุนในการซื้อพ้ืนที่โฆษณา แตกต่างจากการซื้อ
พ้ืนที่สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดั้งเดิมที่อยู่ในรูปแบบของการเหมาจ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่สามารถ
บรรจุเนื้อหาที่หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่อยากสื่อข้อความโฆษณาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

3. ดิจิทัลบอร์ด มีราคาถูกลง จากคุณสมบัติของดิจิทัลบอร์ดเป็นจอ LED (LED : Light-emitting-
diod)  ที่สามารถน าเสนอโฆษณาได้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง และสามารถเปลี่ยนโฆษณาได้อย่าง
ไม่จ ากัด ระบบภาพและเสียงที่มีความคมชัดเสมือนจริง อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง ท าให้ดิจิทัลบอร์ด ใช้
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พลังงานไฟฟ้าน้อยลง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในขณะที่มีราคาถูกลง ผู้ให้บริการติดตั้งสื่อโฆษณา
นอกบ้านจึงนิยมน าเสนอการโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลบอร์ด ส าหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการ เนื่องจากเป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่ากว่าการโฆษณาในรูปแบบภาพนิ่งไหนๆ 

ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่าการติดตั้งสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัลเป็นที่นิยมอย่างมากนั้น มักกระจุกตัวในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดหลักในภาคต่างๆ ในขณะที่จังหวัดอ่ืนๆยังคงนิยมใช้สื่อโฆษณานอกบ้านแบบ
ดั้งเดิมอยู่ อย่างไรก็ตาม คาดว่า การติดตั้งสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะขยายไปในจังหวัดรอง
มากขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง ที่จะสามารถขยายฐานผู้ชมโฆษณาที่มีก าลังซื้อได้ หากแต่
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแรกเริ่มนั้น ยังคงมีราคาสูงมาก จึงยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ยังไม่เห็นความจ าเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาใหม่นี้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างๆ ยังเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเล็งเห็น
ถึงการปรับตัวทางการตลาดเหล่านี้ ส าหรับการน าเอาสื่อใหม่ดิจิทัลบอร์ดเข้ามาใช้ แทนสื่อโฆษณาเดิม และ
ติดตั้งสื่อใหม่นี้ลงบนบริเวณพ้ืนที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน ในเขตเมือง โดยเฉพาะบริเวณแยกไฟแดง และอาคารสูง ซึ่ง
ตั้งใจท าหน้าที่ทดแทนสื่อเดิมอย่างโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่อย่างบิลบอร์ด (Billboard) ที่ตั้งใจให้ผู้ขับขี่
โดยสารยานพาหนะ ต้องมองเห็นสื่อภาพนิ่งเหล่านั้นไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ดี สื่อภาพนิ่งอย่างบิลบอร์ด ไม่
สามารถบรรจุเนื้อหาข้อมูลได้มากไปกว่าข้อความสั้นๆที่ตั้งใจเขียนออกมาให้ดึงดูดเท่านั้น หากแต่ไม่สามารถ
บรรยายอะไรได้มาก เพราะพ้ืนที่สื่อจ ากัด และการเปลี่ยนภาพก็เป็นการลงทุนที่สิ้นเปลือง และท าได้ยุ่งยาก จึง
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการตลอดจนนักลงทุนเชื่อว่าสื่อดิจิทัลบอร์ดนี้ จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง และ
สามารถสร้างยอดขายจนเกิดมูลค่าทางการตลาดที่สูงกว่าสื่อเดิมยิ่งขึ้นได้ 

ด้วยปัญหาการจราจรที่ไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งจ านวนรถยนต์ที่มากขึ้นเรื่อยๆในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ข้อมูลจากส านักการจราจรและขนส่ง(สจส.) กทม. ระบุว่าอัตราความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทางบนถนนในชั่วโมงเร่งด่วน ในปี 2554-2556 พ้ืนที่ชั้นในกรุงเทพมหานครเกิดปัญหาจราจร
วิกฤตขึ้นเรื่อยๆ และยังขยายพ้ืนที่ไปถึงเขตพ้ืนที่ชั้นกลาง  โดยจากข้อมูลถนนงามวงศ์วาน จากแยกแคราย - 
แยกเกษตร เป็นเส้นทางที่มีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางลดลงมากที่สุด ซึ่งจากปี 2554 มีความเร็วเฉลี่ย 
36.95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในปี 2556 ในเดอืน ส.ค. วัดได้เพียง 24.34 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น รองลงมา
คือถนนศรีอยุธยา จากแยกมักกะสัน-แยกสี่เสาเทเวศร์ ถนนสุขุมวิท จากแยกบางนา-แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต 
ถนนพหลโยธิน จากแยกหลักสี่-แยกลาดพร้าว และถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชวิภา-แยกพระราม9 เห็นได้ว่า
รถติดในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก และผู้ใช้ยานพาหนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้เวลาบนท้อง
ถนนมากขึ้น ดังนั้นดิจิทัลบอร์ด ที่ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดงตลอดจนอาคารสูงจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ยานพาหนะ
จะต้องเห็นอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน 
 จึงเป็นที่มาให้เกิดวัตถุประสงค์การวิจัย ถึงการเปิดรับของผู้ใช้ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ซึ่ง
สัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้ยานพาหนะ ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ใช้ยานพาหนะเหล่านี้ มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและ
มีทัศนคติต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดนี้อย่างไร ในกรณีที่ผู้ใช้ยานพาหนะเหล่านี้ได้พบเห็นในขณะที่ตนก าลัง ขับขี่
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ยานพาหนะอยู่จริง เพราะที่ผ่านมายังไม่มีผู้วิจัยในประเด็นนี้ แต่ก็ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโฆษณาที่ก่อให้เกิดความ
ระคายเคืองและการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภคมาแล้ว แต่ด้วยสื่อดิจิทัลบอร์ด ถูกก าหนดให้เปิดบริเวณจุดที่
ผู้ใช้ยานพาหนะต้องมองเห็น และบังคับให้เห็น เนื่องจากเส้นทางจราจรบังคับ อีกทั้งยังไม่สามารถหลีกเลี่ยง 
เปลี่ยนช่อง ปิดหนังสือหนี หรือหลบโฆษณาได้ ด้วยเหตุที่ว่าโฆษณาเหล่านี้มันอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงใกล้
สัญญาณไฟจราจร และแม้ว่าจะติดตั้งบริเวณอาคารสูง แต่การที่รถติดในมหานคร ย่อมท าให้ผู้ใช้ยานพาหนะ
ไม่สามารถหลบเลี่ยงการมองไปข้างหน้าได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาน าวิจัยที่ว่า 1. ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับดิจิทัลบอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไร  2. ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไร  3. ผู้ใช้ยานพาหนะในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการระลึกถึงต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร   4. การเปิดรับสื่อดิจิทัล
บอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ขับขีย่านพาหนะอย่างไร 

ภายใต้แนวคิดการเปิดรับสาร ที่กล่าวว่า การเลือกเปิดรับหรือการเลือกสนใจ (Selective Exposure 
or Selective Attention) ผู้รับสารมักจะเลือกสนใจหรือเปิดรับสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ที่สามารถ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และพยายามหลีกเลี่ยงสารที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของตนเอง เพราะการ
ได้รับข่าวสารที่ไม่ลงรอยกับความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมของตนนั้น จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจที่
เรียกว่า Cognitive Dissonance ซึ่งมนุษย์อาจจะลดภาวะความไม่สมดุลนี้โดยการเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ 
หรือพฤติกรรมการแสดงออก หรือคัดเลือกเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเดิมของตน  (Joseph T : 
Klapper , 1960 : 19-25) 

แมคคอมบ์และเบคเกอร์ (McCombs and Backer , 1979) ได้กล่าวไว้ว่า คนเราเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือต้องการรู้เหตุเการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตสิ่งต่างๆ

รอบตัวจากสื่อมวลชน เพ่ือจะได้รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ควรรู้ 

2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การ

เปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่างๆ

รอบตัวได ้

3. เพ่ือการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท าให้บุคคลมีข้อมูลที่จะ

น าไปใช้ในการพูดคุยกับผู้อื่นได้ 

4. เพ่ือความต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้ และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ความเป็นไป

ต่างๆที่เกิดขึ้น 

จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่าผู้รับสารนั้นหาได้เปิดรับหรือสนใจสาร 
หรือข่าวสารที่น าเสนอออกมาทุกๆคนเสมอไป ผู้รับสารเองมีการตอบสนอง จดจ า เลือกรับข่าวสารแตกต่างกัน
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ไปในแต่ละคน ยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับสารนี้ อาทิ เดอเฟลอร์ (Defleur, 1966 : 102) ได้
กล่าวถึงตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนกับผู้รับสาร โดยเน้น
ให้เห็นว่าข่าวสารมิได้ไหลผ่านจากสื่อมวลชนถึงผู้รับสารและเกิดผลโดยตรงทันที แต่มีปัจจัยบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับสารแต่ละคน เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม ที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารนั้น ท าให้
เกิดผลไม่เหมือนกับหรือไม่เป็นไปตามเจตคติของผู้ส่งสาร โดยกล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นว่าผู้รับสารแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันในทาง
จิตวิทยา เช่น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ ท าให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารหรือตีความหมายข่าสาร
จากสื่อมวลชนแตกต่างกัน 

ภายใต้แนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) ซึ่งได้ให้ความหมายเกี่ยวกับลักษณะของทัศนคติ 
(Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่า บุคคลมีความโน้มเอียง 
พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น โฆษณา ตราสินค้า หรือบริการ  เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการ
ทางจิตวิทยา และทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร และ
ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ อันเกิดจากทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองจาก
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดทัศนคตินั้นๆ Rust and Oliver (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจ โดยผู้บริโภคเลือกจดจ าตราสินค้าที่ตนพึงพอใจนั้นๆ และบริโภคอย่างต่อเนื่อง  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับ และแนวคิดในเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจ น าไปสู่สมมติฐานที่ว่า 
1. ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อดิจิทัล
บอร์ด ต่างกัน 2.ผู้ขับข่ียานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชาการต่างกัน มีทัศนคติต่อสื่อ
ดิจิทัลบอร์ด ต่างกัน 3. ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชาการต่างกัน มีการ
ระลึกถึงสื่อดิจิทัลบอร์ด ต่างกัน  4. การเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ด ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ได้รับชมสื่อดิจิทัลบอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ขนาด
ใหญ่ที่ติดตั้งบริเวณอาคารสูง และแยกไฟแดง ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ขับข่ียานพาหนะท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะ (รถยนต์ 4 ล้อ) เท่านั้น ทั้งนี้ วิธีการเข้าไปเก็บแบบสอบถามนั้น จะท าการสุ่มเก็บโดยเข้าไป
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยมิได้สอบถามผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะขับขี่ แต่เลือกสอบถามผู้ขับขี่ยานพาหนะ
จากบริเวณอาคารส านักงาน ตลอดจนห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหาร ที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ละแวกใกล้เคียง
จากบริเวณถนนที่รถติดมากที่สุด จ านวนสิบจุด ในบริเวณกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ขับขี่
ยานพาหนะย่อมผ่านบริเวณถนนที่มีอัตรารถติดสูง และอยู่ในบริเวณที่ต้องเห็นสื่อดิจิทัลบอร์ดอยู่แล้ว  และ
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วิธีการสอบถามนั้น เริ่มโดยตั้งค าถามชี้น าก่อน ว่าเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะเองหรือไม่ ถ้าใช่ ให้เริ่มท าการส ารวจ 
ถ้ามิได้เป็นผู้ขับข่ียานพาหนะ ให้ละทิ้งและท าการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ 

บทสรุปงานวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง การเปิดรับ และทัศนคติของผู้ ใช้ยานพาหนะ ต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

1. ผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อ
ดิจิทัลบอร์ด ต่างกันผลการทดสอบ พบว่า สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ลักษณะประชากรของผู้ใช้
ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ดต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

2. ผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีทัศนคติต่อสื่อดิจิทัล
บอร์ด ต่างกัน  ผลการทดสอบ พบว่า สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทาง
ประชากร คือ อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นลักษณะทางประชากรด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ไม่แตกต่าง 

3. ผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชาการต่างกัน มีการระลึกถึงสื่อดิจิทัล
บอร์ด ต่างกันผลการทดสอบ พบว่า ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า ลักษณะประชากรของ
ผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีการระลึกถึงสื่อดิจิทัลบอร์ดไม่ต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

4. การเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ด ของผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ของผู้ใช้ยานพาหนะที่ได้รับชมสื่อดิจิทัลบอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบ พบว่า สอดคล้องตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า การเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ด ของผู้ใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้ยานพาหนะที่ได้รับชมสื่อดิจิทัลบอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบ กล่าวคือการเปิดรับอยู่ในเกณฑ์สูง แต่ทัศนคติ
ออกมาอยู่ในระดับต่ า 

 
การเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ดของผู้ใช้ยานพาหนะ 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ติดตาม และเฝ้าสังเกตการเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ด ของผู้ใช้ยานพาหนะในเขต
กรุงเทพมหานคร ในบริเวณที่มีอัตราการจราจรติดขัดสูงนั้น พบว่าผู้ใช้ยานพาหนะรู้จัก และคุ้นเคยกับสื่อ
ดิจิทัลบอร์ดเป็นอย่างดี โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดทั้งสิ้น โดยจากการส ารวจ
พบว่า เพราะต าแหน่งบริเวณที่ตั้งของสื่อดิจิทัลบอร์ด เอ้ือให้จ าเป็นต้องมองเห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน
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ขณะเดียวกัน ผลการวิจัยได้พบว่า ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ยานพาหนะยังคงส่งผลต่อการเปิดรับของผู้ใช้
ยานพาหนะอยู่ โดยลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน กล่าวคืออายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท าให้ผู้ใช้
ยานพาหนะที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันเหล่านี้ มีการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ งานวิจัยในเรื่อง
การเปิดรับที่เกี่ยวข้องกับสื่อลักษณะดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชานนท์ ศิริธร (2554) ซึ่งศึกษาการ
เปิดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งผลงานวิจัยพบว่า
กลุ่มเป้าหมาย สองเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน กล่าวคือช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ทัศนคติ และการระลึกถึงสื่อดิจิทัลบอร์ดของผู้ใช้ยานพาหนะ 
  จากการส ารวจ จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการเปิดรับต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดสูง แต่มิได้หมายความว่าทัศนคติของ
ผู้ใช้ยานพาหนะจะเป็นไปในเชิงบวก หรือคล้อยตามเสมอไป  โดยผลการวิจัยออกมาปรากฏว่าทัศนคติและการ
เปิดรับ ไม่ได้แปรผันตรงกัน ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ยานพาหนะมีทัศนคติค่อนไปทางลบต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด ในแง่ของ
การสร้างความร าคาญและก่อให้เกิดความระคายเคือง และเป็นที่มาให้ผู้ใช้ยานพาหนะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงสื่อ
ดิจิทัลบอร์ดเหล่านี้ นอกจากนี้ จากการส ารวจ พบว่าการระลึกถึงของผู้ใช้ยานพาหนะก็อยู่ในระดับต่ า ผู้ใช้
ยานพาหนะบนท้องถนน แม้จะพบเห็นและมีการเปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ดอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามพวกเขา
กลับมีอัตราการจ าโฆษณาบนสื่อดิจิทัลบอร์ดในระดับต่ า ทั้งนี้อันเนื่องมาจากทัศนคติที่มีต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดอยู่
ในเชิงลบ และท าให้ผู้ใช้ยานพาหนะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณาบนสื่อดิจิทัลบอร์ดด้วยเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนะ ชาญชัยปิยะวงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง โฆษณาที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง 
และการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ผลสรุปบางส่วนของงานวิจัยพบว่า ความระคายเคืองของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค เมื่อเทียบเคียงกับผลการวิจัยในเรื่องนี้ 
อาจกล่าวได้ว่าแม้จะเกิดการเปิดรับสูง ทว่าการระลึกถึงที่ผู้บริโภคมีต่ อสื่อดิจิทัลบอร์ดกลับต่ า ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการเปิดรับส่งผลให้มีการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
 

ความสัมพันธ์กันระหว่างการเปิดรับและทัศนคติต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด 
  ผลการวิจัยพบว่าการเปิดรับและทัศนคติของผู้ ใช้ยานพาหนะต่อสื่ อดิจิทัลบอร์ดในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันโดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผกผัน กล่าวคือ ผู้ใช้ยานพาหนะมีการ
เปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ดสูง แต่ขณะเดียวกันก็มีทัศนคติเชิงลบต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดอยู่ อันเนื่ องมาจากการระคาย
เคือง และการรบกวนต่อสายตาผู้ใช้ยานพาหนะบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยส่วนนี้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยชอง ชนะ ชาญชัยปิยะวงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง โฆษณาที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค พบว่า 1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีความระคายเคือง
แตกต่างกัน  2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสินค้าในโฆษณา, 
รูปแบบการน าเสนอ และสื่อที่มีโฆษณาที่ก่อให้เกิกความระคายเคืองแตกต่างกัน 3. ความระคายเคืองของ
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ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิลาวัลย์  พาณิชย์รุ่งเรือง (2540) ศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ าทางโทรทัศน์ ทั้ง 5 ช่อง (3/5/7/9/11) พบว่าเพศ อายุ ตลอดจน
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจในกรายการข่าวภาคค่ าฯ ในขณะที่อาชีพ
แตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อถือ แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในรายการข่าวภาคค่ าฯ  
  จากงานวิจัยดังกล่าว กล่าวได้ว่าการท่ีผู้คนเปิดรับสื่อเข้ามานั้น มิได้หมายความว่าการที่เปิดรับสื่อมาก 
ทัศนคติเชิงบวกจะต้องมีมาก งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผู้ใช้ยานพาหนะ หาได้มีทัศนคติด้านบวกต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดไม่ 
ทว่าการเปิดรับยังคงมีมากและมีมากข้ึน อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดข้ึนของสื่อประเภทนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ และท า
ให้ผู้ใช้ยานพาหนะ จ าเป็นต้องพบเห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ยานพาหนะมีทัศนคติเชิงลบต่อแสงของดิจิทัลบอร์ด และท าให้เกิดความ

ร าคาญจนอยากหลีกเลี่ยง ทว่าต าแหน่งการเห็นของโฆษณาสื่อประเภทนี้ นิยมวางต าแหน่งให้อยู่ในระยะ

สายตาของผู้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความต้องการให้ผู้ใช้ยานพาหนะได้พบเห็น ดังนั้น ควรมี

มาตรการในการลดแสง หรือกรองแสง ส าหรับการน าเสนอสื่อบนดิจิทัลบอร์ด ซึ่งอาจจะน าไปสู่โอกาสของ

ความส าเร็จ และเปิดโอกาสอีกขั้นส าหรับงานโฆษณาบนสื่อใหม่ชนิดนี้ได้ 

2. จากการวิจัยที่พบว่าทัศนคติไม่ได้แปรผันตรงกับการเปิดรับ อย่างไรก็ตาม สื่อดิจิทัลบอร์ด เกิดขึ้น

อย่างมากในปัจจุบัน และมีอัตราการเติบโตอย่างสูงขึ้นเรื่อยๆ การที่มีการกระจุกตัวของสื่อประเภทนี้มาก

เกินไปอาจท าให้ผู้ใช้ยานพาหนะ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่สื่อดิจิทัลบอร์ดต้องการให้เห็น เลือกที่จะปิดกั้นและ

ไม่เปิดรับอันเนื่องมาจากจ านวนข้อมูลที่มากเกินไป จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการ

จัดต าแหน่งของสื่อประเภทนี้ขึ้นด้วยในอนาคต 

3. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการเปิดรับและทัศนคติของผู้ใช้ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เพ่ือที่จะน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ด้านสื่อใหม่ (ดิจิทัลบอร์ด) 

เนื่องจากเป็นสื่อที่ก าลังได้รับความนิยมในสังคม อีกทั้งมีการเปิดรับสื่อประเภทนี้สูง การบรรจุเนื้อหาสื่อลงไป

ในดิจิทัลบอร์ด จึงควรเป็นไปด้วยความรอบคอบ มิฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายอาจเกิดการหลีกเลี่ยงอันเนื่องมาจาก

การเปิดรับ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
1. จากอัตราการเติบโตของสื่อดิจิทัลบอร์ดที่มีการเติบโตสูงมากในปัจจุบัน ท าให้สื่อดิจิทัลบอร์ด

สามารถพบเห็นได้มากขึ้นและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนเรา และด้วยยุคสมัยที่ดิจิทัลบอร์ด
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สามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เราจะพบได้ว่าในชีวิตประจ าวัน เราสามารถ

พบเห็นได้มากในตัวเมือง และสื่อดิจิทัลบอร์ดนี้ ยังสามารถบรรจุเนื้อหาเชิงโฆษณาตลอดจนการประชาสัมพันธ์

ได้มาก ดังนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้ใช้ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ด

เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาชิ้นงานโฆษณา ตลอดจนวิธีน าเสนอสื่อใหม่ๆได้  เพ่ือให้เกิดการเปิดรับที่ดี

ของผู้ใช้ยานพาหนะ ตลอดจนผู้พบเห็นทั่วไป และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดี ต่อผู้บริโภคสื่อได้ 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ยานพาหนะ และการจดจ าโฆษณา เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเสียง 

เพราะผู้ใช้ยานพาหนะจะเห็นภาพ แต่ไม่ได้ยินเสียง ดังนั้นข้อจ ากัดในเรื่องเสียง จึงลดทอนความน่าสนใจและ

อาจมีผลกระทบต่อการจดจ า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ลงโฆษณา ควรศึกษาและตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 

3. สื่อประเภทดิจิทัล ที่บรรจุเนื้อหาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ลงในดิจิทัลบอร์ด สามารถบรรจุและ

แสดงเนื้อหาออกมาได้ในปริมาณมาก และหลากหลายไม่หยุดนิ่ง เมื่อสื่อดิจิทัลบอร์ดพบได้มากเนื้อหาในสื่อ

ดิจิทัลบอร์ดจึงมากข้ึนด้วย จึงควรมีงานวิจัยเพื่อมิให้เกิดการกระจุกตัวของสื่อประเภทนี้มากเกินไป เพราะหาก

เกิดการกระจุกตัวของสื่อที่มากเกินไปแล้ว การเลือกที่จะเปิดรับของผู้บริโภคอาจน้อยลง หรือเกิดการปิดกั้น

และเลือกท่ีจะไม่เปิดรับสื่อของผู้บริโภคก็เป็นได้ 
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