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การรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ในครั้ งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความแตกต่า ง ทางด้านปั จจัย ประชากรศาสตร์ และปั จจัย
ทางด้านช่ องทางโฆษณาแฝง และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อการรับรู้ โฆษณาแฝง
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมู ล กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร สื่ อสั ง คมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) จํา นวน 400
ตัวอย่างที่ทาํ งานอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปโดยใช้สถิติเชิ งพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แค่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิ ติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiliple Regression
Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-Test ค่า Sig สัมปสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ R
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด R2 และค่าวัดการกระจายความคาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับสําคัญ 0.05 ผลการวิจยั สรุ ปดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมี รายได้เฉลี่ ย 10,001-20,000 บาท มากที่สุด
รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท ส่ วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั
----------------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
2
รังสิ ต
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สมมติฐานข้อที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
มีการรับรู ้ ที่ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิ เสธสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น รายได้ ที่แตกกต่างมี
การรั บรู ้ ที่ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านช่ องทางโฆษณาแฝง ที่ประกอบด้วย บนกระดานข่าว
(Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นทีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มีความสัมพันธ์
การรั บ รู้ โฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านทัศนะ
คติ ที่ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็ นส่ วนตัว มีความสัมพันธ์การ
รั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมฯและปริ ม ณฑล จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้น ด้านความปลอดภัย
คําสํ าคัญ: การรับรู ้, 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 10,00020,000 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
ปั จจุบนั สังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป มีการรับข่าวสารจากเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ม ากขึ้ นเช่ น รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook)ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากหน้ากระดาษข่าวโดยตรงที่เพื่อน ๆ ร่ วมกัน
เผยแพร่ หรื อหน้าแฟนเพจที่ตนชื่ นชอบ จากความนิ ยมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ดัง กล่ า วทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารโฆษณาแฝงบนเครื อข่า ย
สังคมออนไลน์อย่างสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เนื่ องจากคนวัยทํางานเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการทราบว่า
กลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดเห็นอย่างไรกับการรับรู้
โฆษณาแฝงที่มีอยู่บนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั วิจยั
มองว่า นักการธุ รกิจ นักการตลาด นักโฆษณาและผูส้ นใจที่เกี่ยวข้อง ควรต้องการที่
จะรั บ รู ้ ค วามต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของผู ้ใ ช้ง านบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่า งเฟซบุ๊ ค
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(Facebook) ซึ่ ง เป็ นช่ องทางการโฆษณาที่ สํา คัญ และมี จุดใดบ้า งที่ ธุ รกิ จต้องไม่
มองข้าม และ จุดใดข้างที่ตอ้ งนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ โดยนําข้อมูลผลการวิจยั ไป
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการดําเนิ นธุ รกิจ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างตรา
สิ นค้า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายให้
ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถพัฒนากิจการงานให้กา้ วหน้าไปพร้อม ๆกับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง่ ของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและนวัตกรรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
1.1 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างมีผลต่อการรับรู ้
โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ Facebook ที่แตกกต่างกัน ของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านช่องทาง มีความสัมพันธ์กนั กับการรับรู้ โฆษณา
แฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
1.1.3 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านทัศนคติ มีสัมพันธ์กนั กับการรับรู้โฆษณาแฝง
บนสื่ อสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ล ัก ษณะ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนในวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
1.2.2 ปั จจัยด้านช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย บนกระดาษข่าว (Wall) บนพื้นที่
โฆษณาสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค (Facebook) จากการกดถู ก ใจบนลิ้ ง ค์ โ ปรด
(Fanpage) มีความสัมพันธ์กนั กับการรับรู้ โฆษณาแฝงของคนในวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
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1.2.3 ปั จจัย ทางด้า นทัศ นคติ ด้า นความวางใจ ความปลอดภัย ความเป็ น
ส่ วนตัวมี ความสัม พันธ์ก ันกับ การรั บรู้ โฆษณาแฝง บนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั คือ
ประชากรวัยทํางานที่ใช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลที่มีอายุต้ งั แต่ 20-60 ปี
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา โดยได้เลือกทําการศึกษาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)
1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ทําการศึกษาวิจยั เฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือตัวแปร
อิสระดังนี้ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ และตัวแปรที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย ช่องทางบนกระดาน
ข่าว (Wall) ช่ องทางบนพื้นที่โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และ
จากการกดถู ก ใจบนลิ ง ค์โ ปรด และตัว แปรที่ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางด้า นทัศ นคติ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความปลอดภัย และด้านความเป็ นส่ วนตัวของ
ผูใ้ ช้บริ การ และตัวแปรตามคือ การรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง บนสื่ อออนไลน์ของ
คนในวัยทํางานในเขต กรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มีต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่ งผลที่
ได้รั บ สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ ใ นสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นสื่ อ โฆษณาด้ า นการตลาดเพื่ อ
ประโยชน์ทางธุ รกิจ
1.4.2 เพื่อนําประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อรับรู้โฆษณาแฝง
บนสื่ อออนไลน์ เฟซบุค๊ (Facebook) ของคนในวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯ โดยผลที่ได้
จากการศึกษาวิจยั เจ้าของธุ รกิจ นักการตลาด นักโฆษณา สามารถนําข้อมูลไปใช้ใน
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งานด้านการตลาด งานขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
นําไปวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจในธุ รกิจบนสื่ อออนไลน์
1.4.3 เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ า งสื่ อโฆษณาออนไลน์ ที่ ต รงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน
1.4.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ
1.5 นิยามศัพท์
1.5.1 ช่องทางโฆษณา หมายถึงเป็ นช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
สิ นค้าและบริ การ หรื ออื่น ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการสื่ อสารแบบเปิ ดโอกาสให้
สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ง่ายอย่างต่อเนื่องไม่จาํ กัด
1.5.2 เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงการที่มนุ ษย์สามารถ
เชื่ อมโยงถึ งกัน ทําความรู ้ จกั กัน สื่ อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ใน
รู ปแบบการให้บริ การผ่านเว็บไซต์ที่เชื่ อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคล
กับกลุ่มบุคคล
1.5.3 สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เว็ปไซต์สังคมออนไลน์ ที่
ผูใ้ ช้สามารถติดต่อสื่ อสารหรื อร่ วมทํากิจกรรมกับผูใ้ ช้งานท่านอื่น ๆได้เช่น การเขียน
ข้อความ การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปั นรู ปภาพ วิดีโอ
1.5.4 เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึ ง เพจที่ ส ร้ า งขึ้ นมา
เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ สิ่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิ จกรรม ตลอดจนสิ นค้าและบริ การ
ต่า งๆ ให้ก ับ เพื่ อนๆ หรื อบุ ค คลที่ เป็ นสมาชิ ก ได้รับ รู้ ข่า วสารที่ เผยแพร่ ข ้อมูล จาก
เว็บไซต์และบริ การต่างๆ
1.5.5 กระดานข่าว (Wall) หมายถึง ช่ องทางที่มีไว้สําหรับโพสต์ ข้อความ,
วิดีโอ, กิจกรรม และรู ปภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการ
สมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ

ปัจจัยด้ านช่ องทางการโฆษณาแฝง
- บนกระดานข่าว (Wall)
- บนพื้นที่โฆษณาของเฟชบุค๊
- บนเว็ บ ลิ ง ค์ จากการกดถู ก ใจ
(Fanpage)

การรั บ รู้ โ ฆษณาแฝง
บนสื่ อสังคมออนไลน์
เ ฟ ซ บุ๊ ค (Facebook)
ของคนวัย ทํา งานใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปัจจัยด้ านทัศนคติ
- ด้านความไว้วางใจ
- ความปลอดภัย
- ความเป็ นส่ วนตัว
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
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2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)
ของคนวัยทํา งานในเขตกรุ ง เพทมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึก ษา
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้
รัจรี พนเกตุ (2554 หน้า 29) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวล
และตีความ ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเราที่ได้จากความรู้สึก ส่ วนความรู้สึกเกิดจาก
การกระตุน้ อวัยวะรับความรู ้ สึกซึ่ งมีอยู่ 5 ชนิ ด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การ
รู้สึกจึงมีลกั ษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิ พลของการเรี ยนรู้ ประสบการณ์
แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่ วนการรับรู ้จะเป็ นขบวนการต่อไปคือ ตีความจากสิ่ งที่ได้รับ
จากการรู ้สึกออกมาให้มีความหมายว่า สิ่ งที่เห็นอยูค่ ืออะไร เสี ยงที่ได้ยินคือเสี ยงอะไร
การรับรู้จึงมีเรื่ องของจิตวิทยา คือการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เข้า
มามีบทบาทร่ วมอยูด่ ว้ ย
2.1.2 ขั้นตอนของการรับรู ้
ขั้นตอนของการรับรู ้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (เสรี วงษ์มณฑา,2542 หน้า 88)
1. การเปิ ดรับรู ้ที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ด
โอกาสให้ขอ้ มูลเข้ามาสู่ ตวั เอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอื่น
2. การตั้ง ใจรั บ ข้อมู ล ที่ ไ ด้เลื อกสรร (Selective Attention) เกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะตั้งใจรับสิ่ งกระตุน้ อย่างในอย่างหนึ่ง
3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ ได้เลื อกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่า
ผูบ้ ริ โภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่
ถู ก ต้อง ในขั้นตอนนี้ จึง เป็ นการตี ค วามหมายข้อมูล ที่ ไ ด้รับ เข้า มาว่า มี ค วามเข้า ใจ
ความหมายที่นกั การตลาดกําหนดไว้หรื อไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนําไปสู่ ข้ นั ตอนต่อไป การ
ตีความขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติ ความเชื่อมัน่ และประสบการณ์
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4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการที่
ผูบ้ ริ โภคจดจําข้อมูลบางส่ วนที่ได้เห็ น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิ ดการเปิ ดรับข้อมูล
และเกิดความเข้าใจแล้ว
2.1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
Wood, Julia T.(1999 หน้า 91-99) ได้กล่าวถึงปั จจัยหลายอย่างที่มีบทบาท
สําคัญต่อกระบวนการรับรู ้ของคนเรา ซึ่ งทําให้คนเรามองสิ่ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกันดังนี้
1. ปั จจัยทางกายภาพ (Physiology) เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คนเรารับรู้ต่างกัน
ถ้าคนเรามี ความสามารถในการใช้อวัยวะรับสัมผัส ไม่เท่ากัน อาจจะโดยบกพร่ อง
หรื อ มาตรการฝึ กฝนก็ตามย่อมทําให้ความสามารถในการรับสิ่ งเร้ามีประสิ ทธิ ภาพไม่
เท่ากันไปด้วย และการที่มีปริ มาณ หรื อคุณภาพในการรับเข้ามาไม่เท่ากัน ปริ มาณ
หรื อคุณภาพของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ก็ไม่เท่ากัน แม้จะได้ยินเสี ยง หรื อ สัมผัสได้
แต่ก็ไม่สามารถระบุรูปทรงที่ถูกต้องได้
2. ปั จจัย ด้า นอายุ (Age) คนเราเมื่ ออายุม ากขึ้ น ประสบการณ์ ก็ ม ากขึ้ น
มุมมองต่อสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวก็เปลี่ยนไป ตอนอายุนอ้ ยเราอาจจะตัดสิ นใจทําอะไรง่าย
เปลี่ยนใจง่าย แต่พออายุมากขึ้นเราจะมีความสุ ขุมรอบคอบมากขึ้น ใช้เหตุผลมากขึ้น
คิดถึงความเป็ นไปได้ คิดถึงใจเขาใจเรา และสังคมรอบข้างมากขึ้น
3. ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คน
ในสั ง คมรั บ รู ้ ต่า งกัน คนต่ า งเชื้ อ ชาติ ต่า งศาสนา ต่า งวิถี ชี วิต ย่อมมี ว ฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย เช่นคนชนบทมีวถิ ีชีวติ เรี ยบง่าย ค่อยเป็ นค่อยไป ขาดเหลือก็พึงพา
อาศัยกันได้ แต่ในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่
ที่เรี ยกว่า Modern Western Culture ได้เข้ามามีบทบาทในการคิด และการกระทําของ
คนเป็ นอย่างมาก ทุกคนยึดติดกับความคิดที่วา่ ทุกอย่างต้องสะดวกสบาย ทุกอย่างต้อง
รวดเร็ ว
4. ปั จจัยทางด้านบทบาททางสังคม (Social Roles) โดยปกติคนเรามีบทบาท
อะไรก็มกั จะมีหน้าที่ควบคู่กนั เสมอ และสังคมโดยทัว่ ไปก็จะแสดงความคาดหวังใน
บทบาทนั้น ๆ ด้วย อาจจะเป็ นบทบาททางอาชีพ หรื อบทบาทโดยวิถีชีวิต หรื อแม้แต่
บทบาททางสังคม ซึ่ งโดยปกติลกั ษณะอาชี พที่ต่างกันจะทําให้คนเรามีความสนใจ
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ต่างกัน มีอาชี พอะไรก็มกั จะสนใจใคร่ รู้ในสิ่ งที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่ออาชี พ
ของตนมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ไกลตัว บทบาทในสังคมอื่น ๆ ก็ทาํ ให้คนมองต่างกัน คิด
ต่างกันได้
5. ความสามารถในการรับรู ้ (Cognitive Abilities) เป็ นความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงและตี ค วามสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ รู ้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย ซึ่ งแต่ ล ะคนมี
ความสามารถไม่เท่ากัน อาจจะเนื่องด้วยความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ไม่เท่ากัน หรื อแม้แต่การได้รับการฝึ กฝนพัฒนา ดังจะเห็นว่าบางคนไม่ซับซ้อน แต่
บางคนคิดหลายชั้นลุ่มลึ ก บางคนคิดสุ ดโต่งแน่นแฟ้ น ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง บางคน
ยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์ บางคนคิด หรื อตีความเท่าที่เห็น หรื อที่ปรากฎ บางคนคิด
เชื่อมโยงอดีต-ปั จจุบนั -อนาคต มาร้อยเรี ยงจนได้รับคําชมว่ามีความคิดเป็ นผูใ้ หญ่
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุค๊ (Facebook) ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การกําหนดตัวอย่าง
โดย การคํานวณจากสู ตรที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั คือ 385 ตัวอย่าง และได้มีการเผื่อการสู ญเสี ยของแบบสอบถามสํารอง
ไว้ 15 ตัวอย่าง (5%) รวมเป็ นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งสามารถคํานวณ
ได้จากสู ตรซึ่ งมีวิธีการกําหนดตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้สูตร
Infinite Populationในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550:48)
สู ตร
n
=
P(1-p)z2
e2
เมื่อ n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P
แทน ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ตอ้ งการจะสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
e
แทน ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
Z
แทน ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด
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เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนผูว้ จิ ยั จึงต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น
50% หรื อ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับ
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะ
คํานวณได้ดงั นี้
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
ดังนั้นจากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 385 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้ งนี้ คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) ในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เช่น เพศ อายุอาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็ นแบบกําหนด
คําถามเพื่อให้เลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝง ที่มีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้โฆษณาปั จจัยได้แก่ โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว Wall โฆษณาแฝงบนพื้นที่
โฆษณาเฟชบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิ งค์โปรด โดยการกําหนดคําถามแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า ซึ่งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือกในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ได้แก่
ความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความเป็ นส่ วนตัวโดยเป็ นแบบกําหนดคําถามแบบ
มาตรส่ วนประมาณค่า ซึ่ งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือกในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน
15 ข้อ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

385
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านการรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อออนไลน์เฟช
บุค๊ โดยเป็ นแบบกําหนดคําถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า ซึ่ งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือก
ในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน 5 ข้อ 10 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ รวบรวมได้มาดําเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปและนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)แล้วนําเสนอ
ข้อมูลในรู ปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Data) และค่าสถิติที่นาํ มาใช้ในการวิ
แคราะห์ คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) T-test และ Ftest ตามวิถีทางสถิติ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้สถิติแบบร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ปัจจัยด้านช่ องทางโฆษณาแฝงและปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อ
การการรับรู ้ โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ใช้สถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์การรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์โดยใช้ค่าสถิติT-test
และ F-test จาก One Way ANOVA
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้
วิเคราะห์ผลข้อมูลในส่ วนของปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝงและปั จจัยด้านทัศนคติที่
มี ความ สัม พันธ์ กบั การรับรู้ โฆษณาแฝงบนสื่ อสัง คมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ควัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีสถานภาพเป็ น
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านช่ องทางโฆษณาแฝง
โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall)
โฆษณาแฝงบนพื้นที่เฟซบุค๊
จากการกดถูกใจในลิง้ ค์โปรด
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านทัศนคติ
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็ นส่วนตัว

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.947
0.523
0.427
0.492
0.016
0.248

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.019
0.001
0.001

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.001
0.129
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ในครั้ งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความแตกต่า ง ทางด้านปั จจัย ประชากรศาสตร์ และปั จจัย
ทางด้านช่ องทางโฆษณาแฝง และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อการรับรู้ โฆษณาแฝง
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ตัวอย่าง และใช้สถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แค่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ
Multiple Regressions Analysis (MRA) และ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน ทฤษฎี และ แนวคิดที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจยั ครั้งนี้
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,00120,000 บาท มากที่สุด ส่ วนใหญ่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั ผลการศึกษาปั จจัยด้า น
ประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อ
การรั บ รู้ โฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถอธิ บายตามแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ ที่เป็ นหลักการ
ของความเป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับ
จากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อว่ามนุษย์ดาํ เนินชีวติ ตามแบบฉบับที่สังคมได้วาง
เป็ นแม่บทไว้ และด้วยจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นคนวัยทํางานเป็ นพนักงานบริ ษทั
ที่มีสังคมและการติดตามข่าวสารในสังคมที่ใกล้เคียงกันจึงมีความต้องการทางด้าน
สังคมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นนท์วลี คูเกษมกิจ ได้ศึกษาเรื่ อง
“การรับรู้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไป
ด้วย เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้ง
ของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิ เนี ยมไม่ต่างกัน ยกเว้นรายได้ ผลจากการสํารวจ
พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่มีรายได้แตกต่างมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปณิ ชา
นิติพรมงคล ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้า
ไปค้นหา รับรู ้ ข่าวสาร สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ ที่แตกต่าง
ผลการศึกษาปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝงที่ประกอบด้วย โฆษณาแฝงบน
กระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นที่เฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มี
ความสัมพันธ์การรับรู ้โฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จึง
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ ย วกับ การรับ สื่ อ ดารา ทีประปาล ได้ใ ห้ความหมายและกระบวนการการรั บสื่ อ
หมายถึง “ การที่ผรู้ ับสื่ อ เปิ ดรับข่าวสารโดยผ่านการได้เห็น ได้ยิน และได้ฟัง อาจ
สนใจหรื อไม่สนใจ หรื อรับข้อมูลได้ บางส่ วนก็อาจเป็ นได้ ทั้งนี้การรับสื่ อจะเกิดขึ้น
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หลังจากผูส้ ่ งข่าวสารส่ งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปยังผูร้ ับเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ นาํ เสนอพร้ อมทั้งเชิ ญชวนให้เกิ ดการ ซื้ อ” และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวางกลยุทธ์ของสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ที่
มี ก ารพัฒ นาและสร้ า งช่ อ งทางสื่ อ โฆษณาบนเฟซบุ๊ ค (Facebook)ไม่ ว่ า จะเป็ น
Facebook FanPage, Facebook Ads หรื อจากโฆษณาแฝงอยูบ่ นกระดานข่าว (Wall)
ของเจ้าของธุ รกิจ องค์กร นักการตลาด เพื่อเข้าถึงตัวตน และสังคมของกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นโฆษณาที่เรี ยกว่า “โฆษณาแบบมีส่วนร่ วม” การโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook)
อยู่ในตําแหน่ งขวามือสุ ดบนหน้าจอที่ไม่รบกวนสายตาของผูใ้ ช้บริ การที่กระตุน้ ให้
เกิดการคลิ๊กโฆษณาและการเข้ามามีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาการสนทนาบนเฟซบุ๊คกระ
ดานข่าว (Wall) ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน สมาชิ กในครอบครัว การ
โฆษณาทางอ้อมบนสื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยการสร้างกลุ่ม เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกร่ วม
ทํา กิ จกรรมซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ทางการตลาดที่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ งมี บ ริ ษ ทั องค์ก ร
จํานวนมากที่สร้างกลุ่ม Fanpage เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นโฆษณาแฝง
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ช่องทาง
การกดถูกใจในลิ้งค์โปรด ทั้งนี้ ย่ิงกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้นจากความถี่ ที่เข้าใช้บริ การมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลกับการรับรู้ ถึงข่าวสารมากขึ้น
เท่ านั้น สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เมวดี ศรี สร้ อย เรื่ อง อิ ทธิ พลของสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู ้ข่าวสารการตลาดของคนวัยทํางาน กล่าวคือ ปั จจัยด้านการ
นํา เสนอข่ า วสาร ผ่ า นเว็ บ ไซต์ เซ็ บ บอร์ ด เว็ บ บล็ อ ค และสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ข่าวสารการตลาดของคนวัยทํางานพบว่า การเสนอข่าวสาร
ผ่านสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อการรับรู้ แสดงให้เห็นว่าข่าวสารสังคม
ออนไลน์มีมาก ทําให้การรับรู ้ข่าวสาร กลุ่มคนในวัยทํางานให้ความสนใจมีความเห็น
ว่า การจัดตั้งกลุ่มหรื อเพจของสิ นค้าบริ การต่าง ๆ บนเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทาํ
ให้เกิ ดความน่ า สนใจติ ดตาม และสนใจที่ จะติ ดตามข่าวสารที่ เพื่อนแนะนําหรื อที่
ปรากฏอยูใ่ นข้อมูลของเพื่อนผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์และได้รับข้อมูลสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านกิ จกรรมของเพื่อนร่ วมกับแบรนด์ และมักตอบคําเชิ ญเข้ากลุ่มต่างๆ ผ่าน
ทาง Facebook แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ของคนวัยทํางาน
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ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ให้ความสําคัญกับการเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม หรื อแฟน
เพจ (Fanpage) ที่ เห็ นว่ามี การแจ้งอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และเห็นการ
โฆษณาแฝงทางอ้อมบนช่องทางโฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบน
พื้น ที่ เ ฟซบุ๊ค จากการกดถู ก ใจในลิ ง ค์โปรด เป็ นความคุ ้นชิ น และยิน ดี ที่ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมและรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากเจ้าของเว็บเพจ ซึ่ งเป็ น
ทิ ศทางที่ ดีที่ องค์กรบริ ษ ทั นักการตลาด นัก โฆษณาใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
(Facebook) เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่สําคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
สิ นค้าและบริ การเพื่อเข้าถึ งตัวตน สังคม ที่แท้จริ งของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยที่มีตน้ ทุนที่ไม่สูงแต่ให้ผลคุม้ ค่า
ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นทัศ นะคติ ที่ ป ระกอบด้ว ย ความไว้ว างใจ ความ
ปลอดภัย มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ ม ณฑล จึ ง เป็ นไปตามสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ ที่ ระดับ นัย สํา คัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดด้านทัศนคติดกล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกัน
ระหว่างความรู้สึก ความเชื่ อ และการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
โต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิ จอํา นวย เรื่ อง “องค์ป ระกอบคุ ณภาพความสัมพันธ์ข อง
เครื อข่ า ยสั ง คม” กล่ า วคื อ ความไว้ว างใจเป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งของคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ของเครื อข่ายสังคม ซึ่ งความไว้วางใจประกอบด้วย ความไว้วางใจใน
ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) และความไว้วางใจผูใ้ ช้บนเครื อข่าย
สังคมความไว้วางใจผูใ้ ห้บริ การประกอบด้วย ความไว้วางใจผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
สั ง คมเฟซบุ๊ ค ว่า มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถพัฒ นาระบบ
แอพพลิเคชัน่ ที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ มีความซื่ อสัตย์ที่จะปฏิบตั ิตามตามข้อตกลงกับ
ผูใ้ ช้และให้บริ การที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ความไว้วางใจในผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคม
เกิดจากความไว้วางใจผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง น่าไว้วางใจและมีความ
เอื้ออาทรช่วยเหลือผูอ้ ื่น รวมถึงมีความสามารถช่วยแก้ปัญหาของผูอ้ ื่นได้เสมอ
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของคนวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ให้ความสําคัญกับด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับความไว้วางใจ ด้าน
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ความปลอดภัย และด้านการสร้างความไม่เป็ นส่ วนตัว โดยมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
การที่ องค์ก ร บริ ษ ทั นัก การตลาด นัก โฆษณา จะใช้สื่ อโฆษณาออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งหวังในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การนั้น มิได้ข้ ึนอยูก่ บั การได้
เผยแพร่ ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวหรื อด้านเดียว แต่ยงั ต้องให้
ความสําคัญกับเนื้อหา ความปลอดภัยในข้อมูล และต้องไม่เป็ นการสร้างความไม่เป็ น
ส่ วนตัวแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการและนักการตลาด เพื่อให้สื่อโฆษณาออนไลน์
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและสร้ างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
กับสิ นค้าและบริ การ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ ก ารรับรู้ ถึง การใช้บริ การสื่ อสัง คมออนไลน์
เฟซบุ๊ค (Facebook)ถึ งความเสี่ ยง ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดทําสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุค๊ (Facebook) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และนําเสนอข่าวสารที่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
2. สํ า หรั บ การทํา การตลาดนั้ นเนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทางที่
ผูใ้ ช้บริ การเข้าถึงและรับรู ้ถึงการมีโฆษณาแฝงมากที่สุดคือ จากกการกดถูกใจในลิงค์
โปรด ดัง นั้นนัก การตลาดและผูป้ ระกอบการควรจะทํา การตลาดในเรื่ องของการ
นําเสนอข่า วสารผ่านการกดถู กใจในลิ งค์โปรด โดยผูใ้ ช้บริ การยินดี ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสิ่ งที่ผปู้ ระกอบการควรจะคํานึงถึงมากที่สุด
ในปั จจัยด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับความไว้วางใจ โดยผูใ้ ช้บริ การรับรู้ถึงโฆษณาแฝงบน
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook) สร้างความไม่เป็ นส่ วนตัวต่อผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนวัย
ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในการทํา วิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปนั ก วิ จ ัย ควร
ทําการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างในกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติมเนื่ องจากปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ การ
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คได้ขยายวงกว้างไปทุกเพศทุกวัย เช่น นักเรี ยน นักศึกษา
แม่บา้ น
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2. ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในด้านช่องทางการโฆษณาแฝง
และด้านทัศนคติ ควรมีการศึกษาในปั จจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด
มากขึ้ น เช่ น ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ อิ ทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
(Facebook)
3. สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั จะทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ต่างจังหวัด เพื่อนําผลการศึกษามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพกว้างมากขึ้น
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