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การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

THE PERCEPTION OF ADVERTORIALS ON SOCIAL NETWORK 

FACEBOOK OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK  METROPOLITAN  

นุชนาถ ฮดัเจสสัน 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยั

ทางดา้นช่องทางโฆษณาแฝง และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับ ผูใ้ช้บริการ ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) จาํนวน 400 

ตวัอยา่งท่ีทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiliple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า  T-test F-Test ค่า Sig สัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด R2 และค่าวดัการกระจายความคาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัสรุปดงัน้ี  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด 

รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั  

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั

รังสิต                2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานขอ้ท่ี1  ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

มีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ รายได ้ท่ีแตกกต่างมี

การรับรู้ท่ีแตกต่างกันจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัด้านช่องทางโฆษณาแฝง ท่ีประกอบดว้ย บนกระดานข่าว 

(Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นทีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงคโ์ปรด มีความสัมพนัธ์

การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นทศันะ

คติ ท่ีประกอบด้วย ด้านความไวว้างใจ  ดา้นความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์การ

รับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมฯและปริมณฑล จึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ ดา้นความปลอดภยั 

คําสําคัญ: การรับรู้, โฆษณาแฝง, เฟซบุค๊ 

Abstract 

This independent study report to study “The perceptions of advertorials on 

social network Facebook of working people in Bangkok and Metropolitan. The 

purpose of this research to study the difference of demographic factors, Types of 

channel advertising factors and Attitude factors are effect the perception of working 

people in Bangkok and Metropolitan area. The research study has focused on the 

people who are working in Bangkok and Metropolis have used social network 

Facebook. The questionnaire was designed to collect data which computer program 

finished with descriptive statistics describe the Frequeny, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-tes F-tes value Sig correlation 

coefficient R coefficient set R2 and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows.  
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The majority of the samples were female, have aged 31-40 years old, single 

status and Graduated a bachelor’s degree, have an average personal income 10,000-

20,000 Baht, mostly were Career in private companies.  

Hypothesis result found that 

Hypothesis 1. The results show that demographic factors with different 

gender, age, marital status, education career have indifferent perceptions towards 

advertising on Facebook, (Except personal income) Hypothesis 2. Types of 

advertising on Facebook factors consisting of Advertising on Wall, Facebook Ads, 

Fanpage Ads have relationship with the perception of working people in Bangkok 

metropolitan at the statistical significant level of 0.05   Hypothesis 3. The attitude 

factors consisting of trust, personal private have relationship with the perception of 

working people in Bangkok metropolitan at statistically significant level of 0.05   

(Except safety factors) 

Keyword: Perception, Advertorials, Facebook 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัสังคมไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป มีการรับข่าวสารจากเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึนเช่นรับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook)ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากหนา้กระดาษข่าวโดยตรงท่ีเพื่อน ๆ ร่วมกนั

เผยแพร่ หรือหน้าแฟนเพจท่ีตนช่ืนชอบ  จากความนิยมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้การโฆษณาแฝงบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์อยา่งส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล  เน่ืองจากคนวยัทาํงานเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการทราบว่า

กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเห็นอย่างไรกบัการรับรู้

โฆษณาแฝงท่ีมีอยู่บนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกัวิจยั

มองวา่ นกัการธุรกิจ นกัการตลาด นกัโฆษณาและผูส้นใจท่ีเก่ียวขอ้ง ควรตอ้งการท่ี

จะรับรู้ความต้องการท่ีแท้จริง ของผู ้ใช้งานบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค 
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(Facebook) ซ่ึงเป็นช่องทางการโฆษณาท่ีสําคญั และมีจุดใดบ้างท่ีธุรกิจต้องไม่

มองขา้ม และ จุดใดขา้งท่ีตอ้งนาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยนาํขอ้มูลผลการวิจยัไป

วางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ การจดักิจกรรมทางการตลาด การสร้างตรา

สินคา้ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้

ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพฒันากิจการงานให้กา้วหน้าไปพร้อม ๆกบัการ

พฒันาอยา่งไม่หยุดย ัง่ของเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนและนวตักรรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคตอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด     

  1.1 วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการรับรู้

โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ Facebook ท่ีแตกกต่างกนั ของคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นช่องทาง มีความสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณา

แฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

1.1.3 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นทศันคติ มีสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณาแฝง

บนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

1.2 สมมติฐานการวจัิย   

1.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีลักษณะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  

1.2.2 ปัจจยัดา้นช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย บนกระดาษข่าว (Wall)  บนพื้นท่ี

โฆษณาส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)  จากการกดถูกใจบนล้ิงค์โปรด 

(Fanpage) มีความสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณาแฝงของคนในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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1.2.3 ปัจจัยทางด้านทศันคติ ด้านความวางใจ ความปลอดภัย ความเป็น

ส่วนตวัมีความสัมพนัธ์กันกบัการรับรู้โฆษณาแฝง บนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3  ขอบเขตการวจัิย   

1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรเป้าหมายของการวิจยัคือ 

ประชากรวยัทาํงานท่ีใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-60 ปี  

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยไดเ้ลือกทาํการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์

ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)   

1.3.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร ทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสําคญั คือตวัแปร

อิสระดงัน้ี ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพ และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย ช่องทางบนกระดาน

ข่าว (Wall) ช่องทางบนพื้นท่ีโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และ

จากการกดถูกใจบนลิงค์โปรด และตัวแปรท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความปลอดภยั และดา้นความเป็นส่วนตวัของ

ผูใ้ช้บริการ และตวัแปรตามคือ การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.4.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง บนส่ือออนไลน์ของ

คนในวยัทาํงานในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงผลท่ี

ได้รับสามารถนําไปปรับใช้ในสร้างการรับรู้ในส่ือโฆษณาด้านการตลาดเพื่อ

ประโยชน์ทางธุรกิจ 

1.4.2 เพื่อนาํประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรับรู้โฆษณาแฝง 

บนส่ือออนไลน์ เฟซบุค๊ (Facebook) ของคนในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ โดยผลท่ีได้

จากการศึกษาวิจยั เจา้ของธุรกิจ นกัการตลาด นกัโฆษณา สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้น
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งานดา้นการตลาด งานขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  เพื่อเป็นแนวทางในการ

นาํไปวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจในธุรกิจบนส่ือออนไลน์  

1.4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ 

1.5 นิยามศัพท์   

1.5.1 ช่องทางโฆษณา หมายถึงเป็นช่องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบั

สินคา้และบริการ หรืออ่ืน ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เป็นการส่ือสารแบบเปิดโอกาสให้

สามารถแลกเปล่ียนพดูคุยเร่ืองราวต่าง ๆ ไดง่้ายอยา่งต่อเน่ืองไม่จาํกดั 

1.5.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงการท่ีมนุษยส์ามารถ

เช่ือมโยงถึงกนั ทาํความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนัได ้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ใน

รูปแบบการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงระหวา่งบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคล

กบักลุ่มบุคคล  

1.5.3 ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เวป็ไซต์สังคมออนไลน์ ท่ี

ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารหรือร่วมทาํกิจกรรมกบัผูใ้ชง้านท่านอ่ืน ๆไดเ้ช่น การเขียน

ขอ้ความ การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร การแบ่งปันรูปภาพ วดีิโอ  

1.5.4 เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึง เพจท่ีสร้างข้ึนมา

เพื่อท่ีจะประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินคา้และบริการ

ต่างๆ ให้กับเพื่อนๆ หรือบุคคลท่ีเป็นสมาชิกได้รับรู้ข่าวสารท่ีเผยแพร่ข้อมูลจาก

เวบ็ไซตแ์ละบริการต่างๆ   

1.5.5 กระดานข่าว (Wall) หมายถึง ช่องทางท่ีมีไวส้ําหรับโพสต์ ขอ้ความ, 

วดีิโอ, กิจกรรม และรูปภาพบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)   
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)  

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการ

สมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 

 
 

การรับรู้โฆษณาแฝง 

บนส่ือสังคมออนไลน์

เ ฟ ซ บุ๊ ค  (Facebook) 

ของคนวยัทํางานใน 

เขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการโฆษณาแฝง 

- บนกระดานข่าว (Wall)  

- บนพื้นท่ีโฆษณาของเฟชบุค๊ 

- บนเว็บ ลิงค์  จากการกดถูกใ จ 

(Fanpage) 

ปัจจัยด้านทศันคต ิ

- ดา้นความไวว้างใจ 

- ความปลอดภยั 

- ความเป็นส่วนตวั 
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2. แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเพทมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา

แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้  

2.1.1 ความหมายเก่ียวกบัการรับรู้ 

รัจรี พนเกตุ (2554 หน้า 29) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวล

และตีความ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราท่ีไดจ้ากความรู้สึก ส่วนความรู้สึกเกิดจาก

การกระตุน้อวยัวะรับความรู้สึกซ่ึงมีอยู่ 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนงั การ

รู้สึกจึงมีลกัษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่วนการรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไปคือ ตีความจากส่ิงท่ีไดรั้บ

จากการรู้สึกออกมาใหมี้ความหมายวา่ ส่ิงท่ีเห็นอยูคื่ออะไร เสียงท่ีไดย้ินคือเสียงอะไร 

การรับรู้จึงมีเร่ืองของจิตวทิยา คือการเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เขา้

มามีบทบาทร่วมอยูด่ว้ย 

2.1.2 ขั้นตอนของการรับรู้  

ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี (เสรี วงษม์ณฑา,2542 หนา้ 88)  

1. การเปิดรับรู้ท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิด

โอกาสใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตวัเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปล่ียนไปชมช่องอ่ืน 

2. การตั้งใจรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือ

ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อยา่งในอยา่งหน่ึง 

3. ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แมว้่า

ผูบ้ริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิไดห้มายความวา่ ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ี

ถูกต้อง ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการตีความหมายข้อมูลท่ีได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจ

ความหมายท่ีนกัการตลาดกาํหนดไวห้รือไม่ ถา้เขา้ใจก็จะนาํไปสู่ขั้นตอนต่อไป การ

ตีความข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความเช่ือมัน่และประสบการณ์  
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4. การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการท่ี

ผูบ้ริโภคจดจาํขอ้มูลบางส่วนท่ีไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดย้ิน หลงัจากเกิดการเปิดรับขอ้มูล

และเกิดความเขา้ใจแลว้ 

2.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

Wood, Julia T.(1999 หนา้ 91-99)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีบทบาท

สาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ของคนเรา ซ่ึงทาํใหค้นเรามองส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนัดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางกายภาพ (Physiology) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนเรารับรู้ต่างกนั 

ถ้าคนเรามีความสามารถในการใช้อวยัวะรับสัมผสัไม่เท่ากนั อาจจะโดยบกพร่อง 

หรือ มาตรการฝึกฝนก็ตามยอ่มทาํใหค้วามสามารถในการรับส่ิงเร้ามีประสิทธิภาพไม่

เท่ากนัไปด้วย และการท่ีมีปริมาณ หรือคุณภาพในการรับเขา้มาไม่เท่ากนั ปริมาณ 

หรือคุณภาพของขอ้มูลท่ีจะใชว้ิเคราะห์ก็ไม่เท่ากนั แมจ้ะไดย้ินเสียง หรือ สัมผสัได ้

แต่ก็ไม่สามารถระบุรูปทรงท่ีถูกตอ้งได ้

2. ปัจจยัด้านอายุ (Age) คนเราเม่ืออายุมากข้ึน ประสบการณ์ก็มากข้ึน 

มุมมองต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวัก็เปล่ียนไป ตอนอายุนอ้ยเราอาจจะตดัสินใจทาํอะไรง่าย 

เปล่ียนใจง่าย แต่พออายุมากข้ึนเราจะมีความสุขุมรอบคอบมากข้ึน ใชเ้หตุผลมากข้ึน 

คิดถึงความเป็นไปได ้คิดถึงใจเขาใจเรา และสังคมรอบขา้งมากข้ึน 

3. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คน

ในสังคมรับรู้ต่างกัน คนต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างวิถีชีวิต ย่อมมีวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกนัไปดว้ย เช่นคนชนบทมีวถีิชีวติเรียบง่าย ค่อยเป็นค่อยไป ขาดเหลือก็พึงพา

อาศยักนัได ้แต่ในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ วฒันธรรมการใชชี้วิตแบบใหม่

ท่ีเรียกวา่ Modern Western Culture ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการคิด และการกระทาํของ

คนเป็นอยา่งมาก ทุกคนยดึติดกบัความคิดท่ีวา่ทุกอยา่งตอ้งสะดวกสบาย ทุกอยา่งตอ้ง

รวดเร็ว 

4. ปัจจยัทางดา้นบทบาททางสังคม (Social Roles) โดยปกติคนเรามีบทบาท

อะไรก็มกัจะมีหนา้ท่ีควบคู่กนัเสมอ และสังคมโดยทัว่ไปก็จะแสดงความคาดหวงัใน

บทบาทนั้น ๆ ดว้ย อาจจะเป็นบทบาททางอาชีพ หรือบทบาทโดยวิถีชีวิต หรือแมแ้ต่

บทบาททางสังคม ซ่ึงโดยปกติลกัษณะอาชีพท่ีต่างกนัจะทาํให้คนเรามีความสนใจ
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ต่างกนั มีอาชีพอะไรก็มกัจะสนใจใคร่รู้ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่ออาชีพ

ของตนมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไกลตวั บทบาทในสังคมอ่ืน ๆ ก็ทาํให้คนมองต่างกนั คิด

ต่างกนัได ้

5. ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Abilities) เป็นความสามารถในการ

วิเคราะห์เ ช่ือมโยงและตีความส่ิงท่ีได้รับรู้อย่างมีความหมาย ซ่ึงแต่ละคนมี

ความสามารถไม่เท่ากนั อาจจะเน่ืองดว้ยความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ไม่เท่ากนั หรือแมแ้ต่การไดรั้บการฝึกฝนพฒันา ดงัจะเห็นว่าบางคนไม่ซับซ้อน แต่

บางคนคิดหลายชั้นลุ่มลึก บางคนคิดสุดโต่งแน่นแฟ้น ไม่ยอมเปล่ียนแปลง บางคน

ยดืหยุน่ ไดต้ามสถานการณ์ บางคนคิด หรือตีความเท่าท่ีเห็น หรือท่ีปรากฎ บางคนคิด

เช่ือมโยงอดีต-ปัจจุบนั-อนาคต มาร้อยเรียงจนไดรั้บคาํชมวา่มีความคิดเป็นผูใ้หญ่  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุค๊ (Facebook) ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารกาํหนดตวัอยา่ง

โดย การคาํนวณจากสูตรท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 385 ตวัอยา่ง และไดมี้การเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามสํารอง

ไว ้15 ตวัอยา่ง (5%) รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถคาํนวณ

ไดจ้ากสูตรซ่ึงมีวิธีการกาํหนดตวัอย่าง ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สูตร 

Infinite Populationในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48)   

สูตร  n  =  P(1-p)z2 

   e 2 

เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P  แทน ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

e แทน ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนด 
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เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนผูว้จิยัจึงตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 

50% หรือ  0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับ

ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

  n = (0.50)(1-0.50)(1.96)2 

     0.052 

  n  = (0.50)(0.50)(3.8416) 

     0.0025 

  n  = 0.9604 

    0.0025 

  n = 384.16 

 ดงันั้นจากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 385 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล   

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในแบบสอบถามจะประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายปิด (Close-Ended 

Questions) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุอาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็นแบบกาํหนด

คาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้โฆษณาปัจจยัไดแ้ก่ โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว Wall โฆษณาแฝงบนพื้นท่ี

โฆษณาเฟชบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงคโ์ปรด โดยการกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ ไดแ้ก่ 

ความไวว้างใจ ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวัโดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 

15 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือออนไลน์เฟช 

บุค๊โดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือก

ในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 5 ขอ้  10  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 0  หมายถึง  

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูปและนาํมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)แลว้นาํเสนอ

ขอ้มูลในรูปตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Data) และค่าสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการวิ

แคราะห์ คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) T-test และ F-

test ตามวถีิทางสถิติ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติแบบร้อยละ (Percentage) 

2.  วิเคราะห์ปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงและปัจจยัด้านทศันคติท่ีมีผลต่อ

การการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ใช้สถิติร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วเิคราะห์การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์โดยใชค้่าสถิติT-test 

และ F-test จาก One Way ANOVA 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้

วเิคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงและปัจจยัดา้นทศันคติท่ี

มีความ สัมพนัธ์กบัการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพเป็น

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.947 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.523 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.427 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.492 ปฏิเสธ 

   รายไดต้่อเดือน F-Test 0.016 ยอมรับ 

   อาชีพ F-Test 0.248 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านช่องทางโฆษณาแฝง 

   โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) MRA 0.019 ยอมรับ 

   โฆษณาแฝงบนพ้ืนท่ีเฟซบุค๊ MRA 0.001 ยอมรับ 

   จากการกดถูกใจในล้ิงคโ์ปรด MRA 0.001 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านทศันคต ิ

   ดา้นความไวว้างใจ MRA 0.001 ยอมรับ 

   ดา้นความปลอดภยั MRA 0.129 ปฏิเสธ 

   ดา้นความเป็นส่วนตวั MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย  

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยั

ทางดา้นช่องทางโฆษณาแฝง และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ 

Multiple Regressions Analysis (MRA) และ ผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี และ แนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เพื่อนาํมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ

วจิยัคร้ังน้ี 
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จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-

20,000 บาท มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทั ผลการศึกษาปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีผลต่อ

การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นหลกัการ

ของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบั

จากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือวา่มนุษยด์าํเนินชีวติตามแบบฉบบัท่ีสังคมไดว้าง

เป็นแม่บทไว ้และดว้ยจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนวยัทาํงานเป็นพนกังานบริษทั

ท่ีมีสังคมและการติดตามข่าวสารในสังคมท่ีใกลเ้คียงกนัจึงมีความตอ้งการทางดา้น

สังคมท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทว์ลี คูเกษมกิจ ไดศึ้กษาเร่ือง 

“การรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไป

ดว้ย เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้

ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนั  ยกเวน้รายได้ ผลจากการสํารวจ

พบว่า ประชากรศาสตร์ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคม

ออนไลน์แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิชา 

นิติพรมงคล ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกกต่างกนั มีพฤติกรรมการเขา้

ไปคน้หา รับรู้ ข่าวสาร สั่งซ้ือสินคา้และบริการ ท่ีแตกต่าง 

  ผลการศึกษาปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงท่ีประกอบดว้ย โฆษณาแฝงบน

กระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นท่ีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มี

ความสัมพนัธ์การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิด

เก่ียวกบัการรับส่ือ ดารา ทีประปาล ได้ให้ความหมายและกระบวนการการรับส่ือ 

หมายถึง “ การท่ีผูรั้บส่ือ เปิดรับข่าวสารโดยผา่นการไดเ้ห็น ไดย้ิน และไดฟั้ง อาจ

สนใจหรือไม่สนใจ หรือรับขอ้มูลได ้บางส่วนก็อาจเป็นได ้ทั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึน
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หลงัจากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีนาํเสนอพร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการ ซ้ือ” และ

เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวางกลยุทธ์ของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ี

มีการพัฒนาและสร้างช่องทางส่ือโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook)ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook FanPage, Facebook Ads  หรือจากโฆษณาแฝงอยูบ่นกระดานข่าว (Wall) 

ของเจา้ของธุรกิจ องคก์ร นกัการตลาด เพื่อเขา้ถึงตวัตน และสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นโฆษณาท่ีเรียกวา่ “โฆษณาแบบมีส่วนร่วม”   การโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook) 

อยู่ในตาํแหน่งขวามือสุดบนหน้าจอท่ีไม่รบกวนสายตาของผูใ้ช้บริการท่ีกระตุน้ให้

เกิดการคล๊ิกโฆษณาและการเขา้มามีส่วนร่วมกบัเน้ือหาการสนทนาบนเฟซบุ๊คกระ

ดานข่าว (Wall) ระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว การ

โฆษณาทางออ้มบนส่ือสังคมออนไลน์ดว้ยการสร้างกลุ่ม เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกร่วม

ทาํกิจกรรมซ่ึงเป็นเทคนิคทางการตลาดท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงมีบริษทั องค์กร 

จาํนวนมากท่ีสร้างกลุ่ม Fanpage เพื่อวตัถุประสงคด์า้นโฆษณาแฝง 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก ช่องทาง

การกดถูกใจในล้ิงคโ์ปรด ทั้งน้ียิ่งกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารมาก

ข้ึนจากความถ่ีท่ีเขา้ใช้บริการมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลกบัการรับรู้ถึงข่าวสารมากข้ึน

เท่านั้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ เมวดี ศรีสร้อย เร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณา

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนวยัทาํงาน กล่าวคือ ปัจจยัดา้นการ

นําเสนอข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ เซ็บบอร์ด เว็บบล็อค และสังคมออนไลน์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนวยัทาํงานพบวา่ การเสนอข่าวสาร

ผา่นสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการรับรู้ แสดงให้เห็นว่าข่าวสารสังคม

ออนไลน์มีมาก ทาํใหก้ารรับรู้ข่าวสาร กลุ่มคนในวยัทาํงานให้ความสนใจมีความเห็น

วา่ การจดัตั้งกลุ่มหรือเพจของสินคา้บริการต่าง ๆ บนเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาํ

ให้เกิดความน่าสนใจติดตาม และสนใจท่ีจะติดตามข่าวสารท่ีเพื่อนแนะนําหรือท่ี

ปรากฏอยูใ่นขอ้มูลของเพื่อนผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์และไดรั้บขอ้มูลสินคา้หรือ

บริการผา่นกิจกรรมของเพื่อนร่วมกบัแบรนด์ และมกัตอบคาํเชิญเขา้กลุ่มต่างๆ ผ่าน

ทาง  Facebook แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ของคนวยัทาํงาน
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ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ความสําคญักบัการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม หรือแฟน

เพจ (Fanpage) ท่ีเห็นว่ามีการแจง้อพัเดทขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และเห็นการ

โฆษณาแฝงทางออ้มบนช่องทางโฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบน

พื้นท่ีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด เป็นความคุ้นชิน และยินดีท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมและรับขอ้มูลข่าวสารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จากเจา้ของเวบ็เพจ ซ่ึงเป็น

ทิศทางท่ีดีท่ี องค์กรบริษทั นักการตลาด นักโฆษณาใช้ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสําคญัในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ 

สินคา้และบริการเพื่อเขา้ถึงตวัตน สังคม ท่ีแทจ้ริงของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยท่ีมีตน้ทุนท่ีไม่สูงแต่ใหผ้ลคุม้ค่า 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนะคติ ท่ีประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความ

ปลอดภัย มีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล จึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นทศันคติดกล่าววา่ ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนั

ระหว่างความรู้สึก ความเช่ือ และการรับรู้ของบุคคล กบัแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม

โตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศ.ดร.ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอาํนวย เร่ือง “องค์ประกอบคุณภาพความสัมพนัธ์ของ

เครือข่ายสังคม” กล่าวคือ ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหน่ึงของคุณภาพ

ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายสังคม ซ่ึงความไวว้างใจประกอบดว้ย ความไวว้างใจใน

ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) และความไวว้างใจผูใ้ช้บนเครือข่าย

สังคมความไวว้างใจผูใ้ห้บริการประกอบดว้ย ความไวว้างใจผูใ้ห้บริการเครือข่าย

สังคมเฟซบุ๊ค ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีน่าเช่ือถือสามารถพัฒนาระบบ

แอพพลิเคชัน่ท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ มีความซ่ือสัตยท่ี์จะปฏิบติัตามตามขอ้ตกลงกบั

ผูใ้ชแ้ละให้บริการท่ีมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ความไวว้างใจในผูใ้ช้เครือข่ายสังคม

เกิดจากความไวว้างใจผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง น่าไวว้างใจและมีความ

เอ้ืออาทรช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมถึงมีความสามารถช่วยแกปั้ญหาของผูอ่ื้นไดเ้สมอ  

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหค้วามสาํคญักบัดา้นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจ ดา้น
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ความปลอดภยั และดา้นการสร้างความไม่เป็นส่วนตวั โดยมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้  

การท่ีองค์กร บริษทั นักการตลาด นักโฆษณา จะใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อมุ่งหวงัในการนาํเสนอสินคา้และบริการนั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัการได้

เผยแพร่ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพียงอย่างเดียวหรือดา้นเดียว แต่ยงัตอ้งให้

ความสาํคญักบัเน้ือหา ความปลอดภยัในขอ้มูล และตอ้งไม่เป็นการสร้างความไม่เป็น

ส่วนตวัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ  

  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สําหรับผูป้ระกอบการและนกัการตลาด เพื่อให้ส่ือโฆษณาออนไลน์

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร 

กบัสินคา้และบริการ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงการใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค (Facebook)ถึงความเส่ียง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัทาํส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุค๊ (Facebook) ท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ และนาํเสนอข่าวสารท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. สําหรับการทําการตลาดนั้ นเ น่ืองจากเป็นปัจจัยด้านช่องทางท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงและรับรู้ถึงการมีโฆษณาแฝงมากท่ีสุดคือ จากกการกดถูกใจในลิงค์

โปรด ดังนั้นนักการตลาดและผูป้ระกอบการควรจะทาํการตลาดในเร่ืองของการ

นาํเสนอข่าวสารผ่านการกดถูกใจในลิงค์โปรด โดยผูใ้ช้บริการยินดีท่ีได้รับขอ้มูล

ข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรจะคาํนึงถึงมากท่ีสุด

ในปัจจยัดา้นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจ โดยผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงโฆษณาแฝงบน

ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook) สร้างความไม่เป็นส่วนตวัต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนวยั

ทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการทําวิจัยคร้ังต่อไปนักวิจัยควร

ทาํการศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งในกลุ่มอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเน่ืองจากปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการ

ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คได้ขยายวงกวา้งไปทุกเพศทุกวยั เช่น นักเรียน นกัศึกษา 

แม่บา้น  
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2. ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาในดา้นช่องทางการโฆษณาแฝง

และดา้นทศันคติ ควรมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียด

มากข้ึน เช่น ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการ อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook)   

3. สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยัจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่

ต่างจงัหวดั เพื่อนาํผลการศึกษามาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในภาพกวา้งมากข้ึน 
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