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บทคดัย่อ 

   งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงเพือ่ศกึษาการเปิดรบั การจดจ า ทศัคตแิละความตัง้ใจในกาซื้อ
ของผูฃ้มสือ่แฟนเพจเฟสบุ๊คต่อตราสนิคา้ทีม่กีารโฆษณาแฝงและปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ของผูช้ม
จากการท าโฆษณาแฝงผ่านสือ่ในรปูแบบวดิโีอในแฟนเพจเฟสบุ๊ค ไดแ้ก่ เพจ Little monster และเพจ
เสอืรอ้งไห ้โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ ดว้ยการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามกบัผูร้บัชมสือ่เฟสบุ๊คแฟน
เพจ จ านวนเพจละ 200 คน รวม 400 คน 

   ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมมพีฤตกิรรมเปิดรบัสือ่แฟนเพจเฟสบุ๊ค 
ค่อนขา้งมาก โดยมลีกัษณะการรบัชมค่อนขา้งบ่อยครัง้และใชร้ะยะเวลาค่อนชา้งนานในการรบัชมต่อครัง้ 
มคีวามสามารถจดจ าตราสนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงในสื่อแฟนเพจเฟสบุ๊คในระดบัปานกลาง มทีศันคติ
ต่อตราสนิคา้ทีท่ าโฆษณาแฝงในสือ่แฟนเพจเฟสบุ๊คในระดบัดมีาก มคีวามชื่นชอบต่อโฆษณาแฝงในสือ่
แฟนเพจเฟสบุ๊คในระดบัมาก โดยชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมกีารวางสนิคา้แบบการใชง้าน และแบบมี
การเชื่อมโยงสนิคา้กบัเนื่อหา มากทีสุ่ด และมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงในสือ่เฟสบุคแฟน
เพจในระดบัมาก  

   ส าหรบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าโฆษณาแฝงในสือ่เฟสบุคแฟนเพจ
ของผูช้มนัน้ ไดแ้ก่ ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (Beta = 0.555) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และการ
จดจ าตราสนิคา้ (Beta = 0.336) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 รองลงมาคอืทศันคตกิารจดจ าตรา
สนิคา้ (Beta = 0.370) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค 
(Beta = 0.055) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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Abstract 

   The objective of this quantitative study was to explore viewers' media exposure, 
memorization, attitudes and purchasing intention to ward product with latent advertising 
displayed in Tiger cry videos Facebook fanpage and Little monster videos Facebook fanpage. 
Four hundred viewers - two hundred for each show - were asked to complete questionnaire 

   The finding revealed that, in general, the media exposure behavior of these two 
groups was ranked rather high. They watched their show very often and spent a long time 
watching each video. Their ability to memorize the products displayed in the shows was ranked 
average while their attitude towards the products were ranked very well. Their appreciation of 
the latent advertisement was ranked well. They liked the tie-in and Enhanced Placement most 
however their purchasing intention of product was ranked well. 

   The factors that affected the purchasing intention were attitude towards the 
product brands (Beta = 0.555) with statistical significance at 0.01 plus ability to memorize the 
products (Beta = 0.336) with statistical significance at 0.01 below that is the brand 
memorization attitude (Beta = 0.370) with statistical significance at 0.01 and attitude towards 
the advertisement (Beta = 0.055) with statistical significance at 0.05 
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บทน า 
ท่ีมาและความส าคญั 

 ในปัจจุบนัการโฆษณานัน้มมีากมายหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาผ่านวทิยุ การโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ การโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมเีดยีและแอพพลเิคชัน่ต่างๆในโลกออนไลน์ ซึ่งแอพพลเิคชัน่ที่
เป็นตวักลางทีส่ามารถโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ไดน้ัน้มหีลายรูปแบบ เช่น แอพพลเิคชัน่ใชส้ าหรบั
สื่อสาร แอพลเิคชัน่ส าหรบัเพื่อความบนัเทงิ แอพพลเิคชัน่หาคู่และอื่นๆ การท างานของแอพพลเิคชัน่
เหล่านี้สามารถแฝงโฆษณาเพือ่เพิม่ช่องทางทางการตลาดใหแ้ก่ แบรนด ์เพือ่ท าใหแ้บรนดน์ัน้ๆเป็นทีน่่า
จดจ าแก่ผูท้ีร่บัชมหรอืใชง้านแอพพลเิคชัน่เหล่านัน้   
 สื่อโซเชยีลมเีดยี ที่เป็นเครื่องมอืท าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบนั ได้รบัความนิยมของ  การใช้
บรกิารเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ และมสีมาชกิทัว่โลกใช้งานแอพพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟนที่มชีื่อว่า 



เฟซบุ๊ค (Facebook) เนื่องจากการรบัรู้ข่าวสารของคนในปัจจุบนัส่วนหนึ่งมา จากเฟซบุ๊ค (Facebook) 
แอพพลเิคชัน่เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นแอพพลชิัน่ยอดนิยมทีผู่้คนทัว่โลกต่างใชง้านกนัในทุกที่และทุก
เวลาจงึท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจมกัใช้ช่องทางนี้เพื่อท าการ โฆษณา หรอืประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับตวั
สนิค้าให้เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย ส าหรบัในการท าธุรกิจ Facebook Fan Page เป็นช่องทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ เช่น ข่าวสาร กจิกรรม โฆษณาสนิค้า และยงั สามารถเขา้ถงึกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่าง
กวา้งขวางตลอดจนสนิคา้และบรกิารต่างๆ ใหก้บัเพื่อนๆ หรอืบุคคลอื่นๆ เพื่อใหค้นจ านวนมากได้รู้ได้
เหน็ สิง่ที่เจ้าของFan Page ได้แสดงออกมาผ่านคอนเทนต์ของตนเองจะช่วยให้คนเข้ามาเพิม่ขึ้นเป็น
แรงดงึดดูชัน้ดทีีท่ าใหค้น อกีมากมายเขา้มาเจอซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้สามารถท าไดโ้ดยใช้Fan Pageซึ่ง
จะประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเป็นอกีช่องทางทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีอ่ยู่บนโลกออนไลน์
โดยจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั ประชากรศาสตรผ์ูท้ีเ่ขา้มากดไลคจ์ านวนการปฏกิริยิาตอบสนองกลบัของสมาชกิ
จ านวนครัง้ที่กลุ่มเป้าหมายเหน็ (Impression) ด้วยความที่มนัเป็นพื้นที่ไว้ส าหรบัรวบรวมคนที่คดิหรอื
ท าอะไรเหมอืนๆ กนัท าให ้Fan Page น ามาใชใ้นการโฆษณาสนิคา้ ในการโฆษณาผ่าน Facebook มกั
ใช้การโฆษณาแฝง (Tie-in) คอืการน าสนิค้าหรอืสญัลกัษณ์สนิค้าสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ งในสื่อ
ต่างๆเพื่อให้ผู้รบัสารหรอืกลุ่มเป้าหมายได้รบัรู้และซึมซบัเข้าไปอยางแนบเนียนที่สุดควบคู่ไปกบัการ
สรา้งความบนัเทงิของผูช้มผ่านคอนเทนต์ของเพจอย่างแนบเนียนไม่ไปกระทบกบัเนื้อหาของเพจท าให้
สนุกน้อยลง ตวัอย่างเฟสบุ๊คแฟนเพจทีผู่ว้จิยัสนใจน ามาใชใ้นงานวจิยั มดีงันี้ 
Little monster 

Little monster เป็นเพจหนึ่งทีต่รงกบัความต้องการของคุณแม่มอืใหม่ยุคนี้มากทีสุ่ด เนื้อหาของ
เพจส าหรบัการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่เน้นเรื่องของประสบการณ์ตรงตลกข าขนั เป็นมุมทีห่ลายคนไม่ค่อยพูด
ถงึในการเลี้ยงลูก รวมถงึมน้ีองจนิซึ่งเป็นลูกของเจา้ของเพจถอืเป็นคนด าเนินเรื่องโดยส่วนใหญ่ เพราะ
ดว้ยความทีเ่ป็นเดก็ทีน่่ารกั สดใส ร่าเรงิ ท าใหเ้ป็นทีด่งึดูดใหค้นชมเป็นจ านวนมาก ถงึแมว้่าผูท้ีต่ดิตาม
บางคนจะไม่ใช่คุณแม่มอืใหม่กต็าม แต่กใ็หเ้หตุผลในการตดิตามว่าชอบความเป็นธรรมชาต ิไรเ้ดยีงสา
ของน้องจนิและน้องเรนนี่ ดว้ยเหตุนี้ท าใหม้ยีอดผูต้ดิตามกว่า 2 ลา้นคน ยอดการชมสงูสุดจ านวน 3 ลา้น
ครัง้ โดยผลติวดิโีอมาแลว้ทัง้หมด 616 เพจ 
เสือร้องไห้ 

เสอืร้องไห้เป็นตวัอย่างกลุ่มคนที่ได้รบัการยอมรบัทัง้เรื่องผลงานที่สร้างสรรค์ถูกใจผู้ชมและ
ความตอบโจทยใ์นแง่ธุรกจิ ซึง่ไดผ้ลติวดิโีอออกมาทัง้รูปแบบเพลง ละครดงั มวิสคิวดิโีอ กระแสสงัคมใน
ขณะนัน้ โดยมผีูต้ดิตามเป็นจ านวน กว่า 2 ลา้นคน ผลติวดิโีอมาแลว้ทัง้หมด 379 เพจ เพราะดว้ยบุคลกิ
ของเสอืรอ้งไหท้ีม่คีวามตลก รวมถงึเป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงท าใหเ้มื่อท าวดิโีอออกมากม็กัจะไดร้บักระแส
ตอบรบัทีด่ตี่อผูช้มในแง่ของความบนัเทงิ จนท าใหถู้กพูดถงึเป็นจ านวนมาก ซึ่งคลปิทีเ่ป็นทีโ่ด่งดงัของ
เสอืรอ้งไหน้ัน้มยีอดการชมสงูสุดจ านวน 6.7 ลา้นครัง้ 



 การโฆษณาบนเฟสบุ๊คแฟนเพจมกัจะมใีนลกัษณะที่ผู้บรโิภคไม่ทนัระวงัตวั ซึ่งการท าโฆษณา
แฝงนี้ท าให้ผู้ผู้บรโิภคไม่รู้สกึร าคาญ หรอื รู้สกึถูกยดัเหยยีดขายของมากเกินไปอกีทัง้ยงัช่วยอธิบาย
รายละเอียดของสนิค้าหรอืบรกิารได้ชดัเจนท าให้ผู้บรโิภคได้เห็นการใช้ประโยชน์และคุณสมบตัิมาก
ยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของ สนิคา้จงึมกัใชก้ารโฆษณาแฝงเพราะเชื่อว่าเป็นวธิกีารย ้าเตอืน
ตราสนิคา้ใหผู้ช้มไดด้ ีรวมถงึกลุ่ม ผูบ้รโิภครุ่นใหม่ทีม่พีฤตกิรรมเปลีย่นไปใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพิม่มาก
ขึน้ ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกี่ยวกบั โฆษณาแฝงบนสื่อวดิโีอออนไลน์ทีส่่งผลต่อ การตดัสนิใจซื้อ
ของผู้บรโิภค โดยมเีป้าหมายเพื่อต้องการศึกษาว่าการท าโฆษณาแฝงผ่านทาง  Facebook ช่วยท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละการจดจ าตราสนิคา้และส่งผลอย่างไรต่อการ ตดัสนิใจซื้อสนิคา้หลงัจากไดเ้หน็
โฆษณาแฝงผ่านทาง Facebook  
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีม่กีารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของ
คนในจงัหวดัพทัลุง 

2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผูท้ีม่คีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีม่กีารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค 
ของคนในจงัหวดัพทัลุง 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซื้อสินคา้ทีม่กีารโฆษณาแฝงใน
เพจเฟสบุ๊ค ของคนในจงัหวดัพทัลุงผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) โดยใชรู้ปแบบ
การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวดัครัง้เดียวให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administrative) โดยใชช้่องทางการเก็บแบบสอบถามทาง 
Google Forms ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถาม ภายในเดอืนมถิุนายน เป็นระยะเวลา 1 เดอืน โดย
มกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใหคุ้ณสมบตัติามคุณลกัษณะของ
กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะศกึษาคอื ผูท้ีเ่คยชมเพจจากแฟนบุ๊คแฟนเพจเพจใดเพจหนึ่ง จาก 2 เพจ ไดแ้ก่ Little 
monster และเสอืรอ้งไห ้และมภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัพทัลุง ภายในเดอืน เมษายน ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 จ านวน 400 คน โดยแบ่งสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่เคยรบัชมสื่อในเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
ไดแ้ก่ Little monster และเสอืรอ้งไห ้จ านวนเพจละ 200 คน 
สมมติฐานของการวิจยั 
 การเปิดรบัสือ่ การจดจ าตราสนิคา้ ทศันคตติ่อตราสนิคา้และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝง ทีม่ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝง ของคนในจงัหวดัพทัลุง 
นิยามศพัท ์ 

1. ทศันคตขิองผู้บรโิภค หมายถงึ ความรู้สกึภายในของบุคคลที่มผีลออกมาเป็นการ ประเมนิ 
ความรูส้กึโดยรวมทีม่ตี่อโฆษณาแฝงทาง Facebook Fan Page แลว้แสดงออกมาเป็นความรูส้กึชอบ-ไม่
ชอบ เหน็ดว้ย-ไม่ เหน็ดว้ยต่อชิน้งานโฆษณา มคีะแนนในเชงิบวกหรอืเชงิลบ   



2. ผู้รบัสาร หมายถึง ผู้ที่ใช้งานผ่าน Facebook Fan Page มกีารรบัรู้และจดจ าโฆษณา ทาง 
Facebook Fan Page ทีม่สีนิคา้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาทีผู่ผ้ลติต้องการสื่อลงไป เช่น จดจ า สนิคา้และ
ประเภทสนิคา้ได ้สามารถ ระบุยีห่อ้และบุคคลผูม้ชีื่อเสยีงทีท่ าการโฆษณาได้  

3 โฆษณาแฝง หมายถึง การสอดแทรกสนิค้า หรอืตราสนิค้าและบรกิาร เข้าไปในส่วนที่เป็น
เนื้อหาเพจ ไม่ว่าจะเป็นเพจข่าว ละคร สารคด ีเพลง เกมโชว ์เรยีลลติี้ ฯลฯ ซึ่งอาจ  เป็นความตัง้ใจของ
ผูผ้ลติเพจและเจา้ของของสนิคา้ โดยอยู่ในร ูปแบบไดท้ัง้การตกลงเพือ่ สง่เสรมิการขาย หรอืการจ่ายเงนิ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพือ่ผลทางธุรกจิ  

4. พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ หมายถึง ความเป็นไปได้ของผู้บรโิภคที่รบัรู้โฆษณา  แฝงทาง 
Facebook Fan Page แล้วมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าตาม ด้วยเหตุผลใด หรือถ้าไม่ซื้อ ไม่ซื้อ  เพราะ
เหตุผลใด 

5. คอนเทนท์หมายถงึ สาร (Message) ที่ผู้ส่งสารส่งสารไปยงัผู้รบัสารในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น 
เนื้อหาของการพดู เนื้อหาของการเล่าเรื่อง เนื้อหาของการบรรยาย นิทาน บทสนทนา บทความ หนงัสอื 
ต ารา งานวจิยั ภาพยนตร ์คลปิวดิโีอ คลปิเสยีง เพจวทิยุ รปูภาพ อนิโฟกราฟฟิก เพลง ภาพยนตร ์ฯลฯ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่างรวมกนั โดยใชส้ือ่ต่าง ๆ สง่ไปยงั ผูร้บัสาร  

6. เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) หมายถงึ เพจทีส่รา้งขึน้มา เพื่อทีจ่ะประชาสมัพนัธ์
สิง่ต่างๆ เช่น ขา่วสาร กจิกรรม ตลอดจนสนิคา้และบรกิาร ต่างๆ ใหก้บัเพือ่นๆ หรอืบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิ
ไดร้บัรูข้า่วสารทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูจาก เวบ็ไซตแ์ละบรกิารต่างๆ 

7. ทศันคตทิีน่ าไปสู่พฤตกิรรม หมายถงึ  การรบัสารจากผูส้่งสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและท าให้
เกดิความรู้ ความเขา้ใจในสิง่นัน้ๆและการสื่อสารดงักล่าวจะส่งผลให้เกดิทศันคตติ่อเรื่องนัน้และท าให้
เกดิพฤตกิรรมต่างๆทีต่ามมา 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 
 1. ท าให้ทราบถงึทศันคตทิี่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าที่มกีารโฆษณาแฝงในเพจ
เฟสบุ๊ค ของคนในจงัหวดัพทัลุง 

2. ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่กีารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของคนใน
จงัหวดัพทัลุง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาแฝง  

จากงานวจิยัต่าง ๆ ที่อ้างถึงใน ชนิกานต์ ประชานุกูล (2556) อย่างงานวจิยัของ Goldsmith, 

Lafferty และ Newell (2000) งานวจิยัของ Mackenzie และ Lutz (1989) และ งานวจิยัของ Mackenzie, 

Lutz และ Belch (1986) ที่ท าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่าง ทศันคตติ่อการโฆษณา ทศันคตติ่อ

ตราสนิคา้และความตัง้ใจซื้อ ซึ่งหลาย ๆ ผลวจิยักล่าวโดยสรุปว่า เมื่อผูใ้ชม้ทีศันคตทิี่ดตี่อการโฆษณา 



จะสง่ผลใหม้ทีศันคตติ่อตราสนิคา้ และเกดิความตัง้ใจซือ้ตามมา อกีนยัหน่ึง คอื เมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตทิี่

ดตี่อการโฆษณา จะท าใหผู้บ้รโิภคชอบหรอืสนใจการโฆษณา ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ และมแีนวโน้ม

จะมทีศันคตีด่ตี่อตราสนิคา้เหล่านัน้ดว้ย เช่น มคีวามพอใจ เชื่อถอืในตราสนิคา้ และมัน่ใจในคุณภาพของ

ตราสนิค้า จะท าให้ผู้ใช้สนใจที่จะดูขอ้มูลของสนิค้า เพิม่เตมิ แต่ด้วยมปัีจจยัหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลต่อ

ทศันคตนิัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อตราสินค้า  

ปัจจยัทีผู่ว้จิยัเลอืกใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ การรบัรูด้า้นความบนัเทงิ การรบัรูด้า้น ขอ้มลู การรบัรู้

ดา้นการรบกวน การรบัรูด้า้นความน่าเชื่อถอื และการใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่ไดจ้าก การศกึษางานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 2.6.2.1 การรบัรูด้า้นความบนัเทงิ การรบัรูด้า้นขอ้มลู การรบัรูด้า้นการรบกวน และการ

รบัรูด้า้นความน่าเชื่อถอื ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดทศันคตติ่อการโฆษณาตามทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์ และ

ความพงึพอใจ ไดแ้ก่ การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญ (Eighmey and 

McCord, 1998; Luo, 2002; Okazaki, 2005)  

นอกจากนี้ยงัมีปัจจยัความน่าเชื่อถือ ที่เป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อความพึงพอใจต่อทศันคติของ

ผูบ้รโิภค ซึง่ขอ้ความทีน่่าเชื่อถอืมคีวามส าคญักับ ผูบ้รโิภคในการตดัสนิว่าบรกิารทีน่่าเชื่อถอืก่อนที่จะมี

การตดิตามขอ้มูล ( Choi et al., 2008; Okazaki, 2005) นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัด้านการบัรู้ของผู้บรโิภค

ต่อการโฆษณาที่ส่งผลต่อทศันคตทิี่มตี่อ ตราสนิคา้ของชนิกานต์ ประชานุกูล (2556) อกี 7 ปัจจยั โดย

เรยีงล าดบัความส าคญัของปัจจยัทีส่่งผล ต่อทศันคตติ่อตราสนิคา้มากไปน้อย ไดแ้ก่ การรบัรูด้า้นการมี

ส่วนร่วม การรบัรู้ด้านขอ้มูล รองลงมา คอื การรบัรู้ด้านการรบกวน การรบัรู้ด้านความทนัสมยัและทนั

เหตุการณ์ การรบัรูด้า้นความ สะดวกสบายในการเขา้ถงึขอ้มลู การรบัรูด้า้นความน่าเชื่อถอื และการรบัรู้

ด้านความสนุกสนาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blanco et al. (2010) อ้างถงึใน ชนิกานต์ ประชานุ

กูล (2556) เกีย่วกบัการศกึษาการรบัขอ้มลูและการรบัรูค้วามบนัเทงิกระทบต่อทศันคต ิซึง่ผลวจิยัระบุว่า

การรบัรู ้ขอ้มูลส่งผลกระทบต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคและมอีทิธผิลต่อความเชื่อเกี่ยวกบัการโฆษณาบน

มือถือ และงานวิจยัของ Bauer (2005) อ้างถึงใน ชนิกานต์ ประชานุกูล (2556) เรื่องความสัมพันธ์

ระหว่าง การรบัรู้ของผู้บรโิภคในประโยชน์ด้านความบนัเทงิของการตลาดบนมอืถอืกบัทศันคติที่มตี่อ

การตลาด บนมอืถือ พบว่าการรบัรู้ในอรรถประโยชน์ด้านความบนัเทงิมผีลกระทบต่อทศันคติที่มตี่อ

การตลาด  บนมือถือในเชิงบวก เช่นเดียวกับ Brackett & Carr (2001) แสดงให้เห็นถึงทฤษฎี

ความสมัพนัธ์ ระหว่างการรบัรู้ความบนัเทิงของผู้บรโิภคและทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มตี่อการโฆษณา

ออนไลน์จาก งานวจิยัไดแ้สดงถงึความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างความบนัเทงิและทศันคตติ่อการโฆษณา

ว่า เมื่อผู้บรโิภครบัรู้ได้ถึงความบนัเทิงของเนื้อหาและข่าวสารการโฆษณา จะส่งผลให้ผู้บรโิภคเกิด

ทศันคต ิทีด่ตี่อการโฆษณา (Bauer et al., 2005; Haghirian et al., 2005 และ Tsang et al., 2004) 



การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง   

เขมณา พรหมรกัษา (2558) กล่าวว่าผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัทุกคนสามารถรบัรูว้่าในละครชุด
เรื่องฮอรโ์มน วยัวา้วุ่นมกีารท าโฆษณาแฝง ซึง่รูปแบบทีส่ง่ผลต่อการเปิดรบัมากทีสุ่ด คอื การน าเสนอ
สนิคา้หรอืตรา สนิคา้ผ่านรปูแบบแฝงกบับุคคล รองลงมาคอื แฝงวตัถุเป็นการน าสนิคา้มาวางประกอบ
ในฉากโดยที ่ตวัละครไม่ไดใ้ชส้นิคา้นัน้ ๆ แต่จะสงัเกตไดเ้พราะมุมกลอ้งทีถ่่ายใหเ้หน็สนิคา้หรอืตรา
สนิคา้ไดอ้ย่าง ชดัเจนและผดิวสิยัจากการใชส้นิคา้ปกตขิองคนทัว่ไป ผูว้จิยัจงึเน้นศกึษา ไปทีก่าร
โฆษณาแฝงแบบแฝงกบับุคคล เช่นเดยีวกบัผลวจิยัของจติตมิา บุญเรอืง (2553) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความชื่นชอบรูปแบบการวางตราสนิคา้ (โฆษณาแฝง) ในละครซทิคอมในระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ การพดู
เกีย่วกบัสนิคา้ และการบรกิาร การวางตราสนิคา้ใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของฉาก หน้า ฉากหลงั และฉากรา้น
ขายของช าการทีน่กัแสดงอธบิายหรอืสาธติคุณสมบตัขิองสนิคา้การ น าเสนอสนิคา้และบรกิารโดยตวั
ละครหลกั รวมไปถงึความชื่นชอบของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปาน กลางและวธิดีงึดดูความสนใจของ
กลุ่มตวัอย่างคอืการใชน้กัแสดงเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของโฆษณา นอกจากนี้การทีน่กัแสดงหยบิ จบั ถอื 
หรอืสาธติการใชง้านของสนิคา้ยงัเป็นอกีวธิใีนการสรา้งความ สนใจแก่ผูช้มไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กดิ
ความรูส้กึอดึอดั เพราะผูช้มจะรูส้กึว่าการใชส้นิคา้นัน้เป็นสว่นหน่ึงของเนื้อเรื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบั บุศย 
หริญักาญจน์ (2556) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบั สือ่โฆษณาแฝงในภาพยนตร ์ว่าส่งผล
กระทบต่อทศันคตติ่อตราสนิคา้ ความสามารถในการจดจ าตรา สนิคา้ และความตัง้ใจจะซือ้ของผูบ้รโิภค
อย่างไร พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจจะซือ้อนัดบัแรก คอื การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงเป็นผู้
น าเสนอสนิคา้สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจจะซือ้ ซึง่จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจะเหน็ไดว้่าการใชบุ้คคลทีม่ี
ชื่อเสยีงสง่ผลเชงิบวกต่อทศันคตแิละความตัง้ใจจะซือ้ของผูบ้รโิภค 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัพทัลุง และเคยรบัชมสื่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจจาก 2 เพจ 
ไดแ้ก่ เพจLittle Monster แลเพจเสอืรอ้งไห ้เนื่องจากผูว้จิยัไม่สามารถทราบตวัเลขผูช้มทีแ่น่นอน ของ
เพจLittle Monster แลเพจเสอืรอ้งไห ้จงึไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรของ Roscoe (1975) ดงันี้ 
 จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัทัง้สิน้ 384 คน โดยผูว้จิยั
จะท าการรวบรวมเกบ็แบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด เนื่องจากเป็นการเผื่อการสญูเสยีของการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างเพิม่ จ านวน 16 ชุด และท าการแบ่งผูท้ าแบบสอบถามเพจ Little 
Monster จ านวน 200 คน และผูท้ าแบบสอบถามเพจเสอืรอ้งไห ้จ านวน 200 คน  
วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

หารวิจัยนี้ได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างจะต้องมคีุณลกัษณะตรงตามที่จะศึกษา คอื เป็นผู้ที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัพทัลุง และเคย



รบัชมสื่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจLittle Monster แลเพจเสอืรอ้งไห ้อย่างน้อย 1 เพจ ภายในเดอืนเมษายน 
ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 400 คน ผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์ ดว้ยGoogle Form 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวจิยัเชงิส ารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดครัง้ เดียวให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administrative) โดยใช้ช่องทางการเก็บแบบสอบถามทาง Google 
Forms ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ภายในเดอืนมถิุนายน เป็นระยะเวลา 1 เดอืน โดยมกีาร
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใหคุ้ณสมบตัติามคุณลกัษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษาคือ ผู้ที่เคยชมเพจจากแฟนบุ๊คแฟนเพจเพจใดเพจหนึ่ง จาก 2 เพจ ได้แก่ Little 
monster และเสอืรอ้งไห ้และมภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัพทัลุง ภานในเดอืน เมษายน ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 จ านวน 400 คน โดยแบ่งสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่เคยรบัชมสื่อในเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
ไดแ้ก่ Little monster และเสอืรอ้งไห ้จ านวนเพจละ 200 คน 
เคร่ืองมือในการท าวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้มาจากการศกึษาจากกรอบแนวคดิและทฤษฎผีลงานการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตลอดการชีแ้นะโดยสรา้งแบบสอบถามใหอ้อกเป็น 7 สว่น 

ซึ่งส่วน แบบสอบถามจะเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด แบบค าตอบโดยเลอืกตอบเพยีงขอ้
เดยีว (Multiple Choices ) และเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ลกัษณะ
แบบสอบถาม ใช ้ มาตรวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert’s Scale)  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชว้เิคราะห์ผล
จากแบบสอบถาม และสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบนเพยีรส์นั 
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร และ
ใชส้ถติวิเิคราะหด์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตามสมมตฐิานชยัที ่7 ซึ่งมกีารหาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรอสิระมากกว่ 2 ตวั กนัตวัแปรตาม  
1ตวั และสามารถบกประสทิรภิาพขะงตวัแปรทัง้หลายในการพยากรณ์ตวัแปรร่วมกนั  

ผลการวิจยั 
ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

จากกลุ่มตวัอย่างโดยรวมทัง้หมด ผูร้บัชมสือ่บนแฟนเพจเฟสบุ๊ค มากกว่าครึง่หนึ่งเป็นเพศหญงิ 
ซึง่มอีายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี และมรีะดบัการศกึษาสงูสุดอยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีโดยมอีาชพีเป็นนกัเรยีน
นกัศกึษา ซึง่มรีายไดบุ้คคลต่อเดอืนอยู่ทีต่ ่ากว่า 15,000 บาท เมื่อพจิารณาผลการวจิยัแยกตามเพศ
พบว่าผูร้บัสือ่จากเพจ Little Monster สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่มอีายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี และมรีะดบั



การศกึษาสงูสุดอยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีโดยมอีาชพีเป็นนักเรยีนนกัศกึษา ซึง่มรีายไดบุ้คคลต่อเดอืนต ่า
กว่า 15,000 บาท เช่นเดยีวกนักบั เพจ เสอืรอ้งไหส้ว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่มอีายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี 
และมรีะดบัการศกึษาสงูสุดอยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีโดยมอีาชพีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ซึง่มรีายไดบุ้คคลต่อ
เดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท  
พฤติกรรมการเปิดรบัชมเพจเฟสบุค๊ท่ีมีโฆษณาแฝงของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวจิยัว่ากลุ่มตวัอย่างโดยรวมทัง้หมด 400 คน สว่นใหญ่นัน้มพีฤตกิรรม การเปิด
รบัชมสือ่จากแฟนเพจ Facebook ค่อนขา้งมาก โดยมลีกัษณะการรบัชมค่อนขา้งมาก และใชร้ะยะเวลา
ค่อนขา้งนานในการรบัชมต่อครัง้ เมื่อพจิารณาผลการวจิยัแยกตามแฟนเพจพบว่าผูช้มสือ่จากเพจ Little 
Monster มพีฤตกิรรมการเปิดรบัชมค่อนขา้งมาก โดยมลีกัษณะการรบัชมค่อนขา้งมาก และใชร้ะยะเวลา
ค่อนขา้งนานในการรบัชมต่อครัง้ เช่นเดยีวกนักบัเพจ เสอืรอ้งไห ้มพีฤตกิรรมการเปิดรบัชม
ค่อนขา้งมาก โดยมลีกัษณะการรบัชมค่อนขา้งมาก และใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานในการรบัชมต่อครั ้ 
การจดจ าตราสินค้าท่ีท าการโฆษณาแฝงบนเฟสบุค๊ ของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างโดยรวมทัง้หมด 400 คน มคีวามสามารถในการจดจ าตราสนิคา้
ได ้ในเพจเฟสบุ๊คระดบั ปานกล่าง และมทีีไ่ม่สามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้รอ้ยละ 40 เมื่อพจิารณาแยก
เพจเพจเฟสบุ๊ค Little monster พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่กีารจดจ าตราสนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงบน
เฟสบุ๊ค ในระดบั ปานกลาง และมกีลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้รอ้ยละ 35 ในขณะทีเ่พจ
เฟสบุ๊ค เสอืรอ้งไห ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่กีารจดจ าตราสนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงบนเฟสบุ๊ค ในระดบั
ปานกลาง และมกีลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้รอ้ยละ 45 
ทศันติต่อตราสินค้าท่ีท าโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวจิยัพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ที ัง้หมดเป็นจ านวน 400 คน มทีศันคตติ่อตราสนิคา้ที่
ท าโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค อยู่ในระดบัที ่ดมีาก โดยมทีศันคตทิีว่่าชอบประสทิธภิาพของสนิคา้ทีไ่ด้
ทราบจากการรบัชมสือ่ของแฟนเพจเฟสบุ๊ค เฃ่นเดยีวกบัเพจเสอืรอ้งไห ้ในขณะทีเ่พจ Little Monster มี
ทศันคตทิีว่่าสนิคา้ทีท่ราบจากแฟนเพจเฟสบุ๊คเป็นตราสนิคา้ของผูน้ าตลาด  
ทศันติต่อโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวจิยัพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ที ัง้หมดเป็นจ านวน 400 คน มทีศันคตติ่อโฆษณา
แฝงในเพจเฟสบุ๊ค อยู่ในระดบัที ่มาก โดยกลุ่มตวัอย่างชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมกีารวางสนิตา้แบบการ
ใฃง้าน และแบบมกีารเชื่อมโยงสนิคา้กบัเนื่อหา มากทีสุ่ด เช่นเดยีวกบั เพจLittle Monster ในขณะที ่
เพจเสอืรอ้งไห ้ชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมกีารเชื่อมโยงสนิคา้กบัเนื้อหา มากทีสุ่ด 
ความตัง้ใจซ้ือสินค้าท่ีท าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวจิยัพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ที ัง้หมดเป็นจ านวน 400 คน มคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ที่
ท าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดบัที ่มาก โดยมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีส่ ือ่
สามารถอธบิายคุณสมบตัทิีด่ขีองสนิคา้ มากทีสุ่ด ในขณะทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้สนิคา้ทีท่ราบผ่านสือ่เฟสบุ๊
คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีสุ่ด เช่นเดยีวกบัทัง้สองเพจ 



 เมื่อพจิารณาผลการวจิยัแยกตามรายการพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีร่บัชมสือ่จากเพจเฟสบุ๊ค Little 
monster มคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดบัที ่มาก 
โดยมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีส่ ือ่สามารถอธบิายคุณสมบตัทิีด่ขีองสนิคา้ มากทีสุ่ด ในขณะทีม่คีวามตัง้ใจจะ
ซือ้สนิคา้ทีท่ราบผ่านสือ่เฟสบุ๊คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีสุ่ด ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทีร่บัชมสือ่จากเพจ
เฟสบุ๊คเสอืรอ้งไห ้มคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดบั
ที ่มาก โดยมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีส่ ือ่สามารถอธบิายคุณสมบตัทิีด่ขีองสนิคา้ มากทีสุ่ด ในขณะทีม่คีวาม
ตัง้ใจจะซือ้สนิคา้ทีท่ราบผ่านสือ่เฟสบุ๊คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีสุ่ด เช่นกนั 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน   
ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบค่าสถติถิดถอยพหุคณูของการเปิดรบัสือ่ การจดจ าตราสนิคา้ ทศันคตติ่อ
ตราสนิคา้และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝง ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝง 
ของคนในจงัหวดัพทัลุง  

 
ตวัแปรต้น 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 
(Regression Coefficient) 

b 𝜷 Sig. 
การเปิดรบัสือ่ (𝑥1) .007 .009 .742 

การจดจ าตราสนิคา้ (𝑥2) .400 .370 .000** 

ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (𝑥3) .600 .555 .000** 

ทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค (𝑥4) .058 .055 .037* 
ค่าคงที ่(Constant) -.230   

R  = .924      R2= .854         F= 578.161       p value < .000 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  **มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

 จากผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการเปิดรบัสือ่ การจดจ าตราสนิคา้ ทศันคตติ่อ
ตราสนิคา้และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝง ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝง 
ของคนในจงัหวดัพทัลุง พบว่าการเปิดรบัสือ่ การจดจ าตราสนิคา้ ทศันคตติ่อตราสนิคา้และทศันคตติ่อ
รปูแบบโฆษณาแฝง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝง ของคนใน
จงัหวดัพทัลุง ภาพรวมในระดบัสงูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นความสมัพนัธเ์ฃงิบวก จงึสามารถ
สรุปไดว้่าหากผูบ้รโิภคมทีศันคตเิกีย่วกบัการเปิดรบัสือ่ การจดจ าตราสนิคา้ ทศันคตติ่อตราสนิคา้และ
ทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝงอยู่ในระดบัทีส่งู พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงจะ
มรีะดบัทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

จากตารางที ่4.17 แสดงผลการทดสอบค่าสถติถิดถอยพหุคณูของการเปิดรบัสือ่ การจดจ าตรา
สนิคา้ ทศันคตติ่อตราสนิคา้และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝง ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ า
การโฆษณาแฝง ของคนในจงัหวดัพทัลุง สามารถเขยีนสมาการ Regression ไดด้งัต่อไปนี้  

Y = -0.230 + 0.555𝑥3 + 0.370𝑥3 + 0.055𝑥3 



 จากสมาการ พบว่าตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p value < 0.001) คอื ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (𝜷 = 0.555) การจดจ าตรา
สนิคา้ (𝜷 = 0.370) และทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค (𝜷 = 0.055) ตามล าดบั ทัง้นี้ (R 
Square = 0.854) สามารถอธบิายความสอดคลอ้งของขอ้มลูได ้85.4% ดงันัน้ค่าความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีท่ าการโฆษณาแฝงอกีราว 14.6% จะสามารถอธบิายดว้ยปัจจยัอื่น 

อภิปรายผลการวิจยั 

ทศันคตติ่อรปูแบบโฆษณาแฝงเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลสงูทีสุ่ดต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค ไม่ว่า
จะยุคสมยัไหนกต็ามผูบ้รโิภคย่อมมพีฤตกิรรมหลกีเลีย่งโฆษณา จะเหน็ไดช้ดัจากในยุคความเฟ่ืองฟูของ
โทรทศัน์ ซึง่จากผลส ารวจของ Teads (2016 อา้งถงึในงานวจิยัพบ Pre-roll Ads ท าใหก้ารใช ้Ad Block
พุง่สงูขึน้, 2559 บรษิทัผูพ้ฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัการลงโฆษณาแบบวดิโีอ ท าการส ารวจว่าปัจจยัใดที่
ท าใหผู้บ้รโิภคใชโ้ปรแกรมบลอ็กโฆษณา ผลส ารวจพบว่าโฆษณาในรปูแบบ Pre-rol เป็นโฆษณาทีก่่อ
ความรบกวนมากทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัมผีลการวจิยัอกีว่ารอ้ยละ 88 ของกลุ่มตวัอย่างรูส้กึร าคาญโฆษณา
รปูแบบ Pop ups และยงัพบอกีว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 71 ใชต้วับลอ็กโฆษณาบนมอืถอื และรอ้ยละ 75 
ใชต้วับลอ็กโฆษณาบนคอมพวิเตอร์ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สามารถน ามาอธบิายผลการวจิยั การจดจ า
ตราสนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีท่ าโฆษณาแฝงในรปูแบบความสมัพนัธแ์บบ
ผนัแปร ทีน้่อยทีสุ่ด นัน้ (Beta = 0.055) ไดว้่า หากผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้่ามกีารโฆษณาแฝงเป็นจ านวน
มากหรอืมคีวามเด่นชดัมากจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคค่อนขา้งเกดิความร าคาญในตราสนิคา้นัน้ ๆ สง่ผลให้
ผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้ต ่า ซึง่จากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการวจิยักพ็บว่าเพจ Little Monster และเพจเสอืรอ้งไห้
นัน้ มรีปูแบบการท าโฆษณาแฝงทีโ่จ่งแจง้และมกีารเน้นย ้าจากผูด้ าเนินสือ่ในปรมิาณความถีม่าก 

ส าหรบัทศันคตติ่อตราสนิคา้เป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยตรา
สนิคา้นัน้ถอืว่าเป็นสิง่ทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดย Johansson และ Carlson (2015) 
กล่าวว่า ตราสนิคา้จะช่วยผูบ้รโิภคลดความเสีย่งในการซือ้ โดยผูบ้รโิภคจะพจิารณาจากชื่อเสยีงและ
ความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้นัน้ นอกจากนี้ Keller (2013) ยงักล่วดว้ยว่า ตราสนิคา้ช่วยใหผู้บ้รโิภค
ตดัสนิใจงา่ยขึน้ หากผูบ้รโิภครูจ้กัและมคีวามเชื่อถอืตราสนิคา้นัน้ ผูบ้รโิภคย่อมมคีวามเชื่อมัน่ในการซือ้
สนิคา้จากตราสนิคา้นัน้อย่างไม่มขีอ้สงสยั จะเหน็ไดว้่าตราสนิคา้นัน้มผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคอย่างมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศวิบูรณ์ ธนานุกูลชยั (2554) ทีท่ าการวจิยัเรื่อง 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองค่ายญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของรถยนตม์อืสองเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด โดยมคีวามส าคญัมากกว่าปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ของสนิคา้และบุคลกิภาพของ
ผูใ้ช ้สอดคลอ้งกบั Maeng, Schweidel และ O'Guinn (2010) ทีท่ าการวจิยัเรื่องผลกระทบของการวาง
สนิคา้ (Product Placement โดยพบว่า ตราสนิคา้ทีท่ าการวางสนิคา้ในสือ่ต่าง ๆ นัน้จะมปีระสทิธภิาพที่
ดกีต็่อเมื่อตราสนิคา้นัน้มภีาพลกัษณ์ทีด่แีละมคีุณค่าตราสนิคา้ทีด่ ีโดยผูบ้รโิภคจะรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ตรา



สนิคา้หรอืความเป็นตราสนิคา้นัน้ มากกว่าความสามารถหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) ทีก่ล่าวว่า การทีต่ราสนิคา้มคีวามหมายเชงิบวกต่อผูบ้รโิภค หรอื
ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้นัน้ (เสร ีวงษ์มณทา, 2546) ซึ่งคุณค่าตราสนิคา้จะเป็นเหมอืนเครื่อง
ยนืยนัใหก้บัผูบ้รโิภคว่าตราสนิคา้ดงักล่าวเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ น่าเชื่อถอื 

จงึอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าตราสนิคา้มสีว่นส าคญัอย่างมากต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคตอ้งการลดความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ ดงันัน้ถงึแมว้่าการออกแบบการโฆษณาของตราสนิคา้
นัน้จะดเีพยีงใด หากผูผ้ลติไม่สรา้งภาพลกัษณ์ที ่ไม่สรา้งคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ ตราสนิคา้นัน้ย่อมไม่มี
ความน่าเชื่อถอืในสายตาผูบ้รโิภค 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปหากศกึษาเรื่อง "ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีม่กีาร
โฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของคนในจงัหวดัพทัลุง" ควรศกึษาในเชงิการทดลอง เพือ่ทดสอบ
ประสทิธภิาพของโฆษณาแฝงในรปูแบบต่าง ๆ โดยตรง 

2. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเปรยีบเทยีบรายละเอยีดการน าเสนอตราสนิคา้ต่าง ๆ ทีท่ า
โฆษณาแฝงในสือ่เฟสบุ๊คแฟนเพจ เพือ่ศกึษาถงึความส าคญัของตราสนิคา้ เช่น เปรยีบเทยีบตราสนิคา้ที่
เป็นทีรู่จ้กักบัตราสนิคท้ีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั หรอื ตราสนิคา้ทีม่คีวามเขา้กนักบัเนื้อหารายการกบัตราสนิคา้ทีไ่ม่
มคีวามเขา้กนักบัเนื้อหารายการ เพือ่ทดสอบหลกัการการท าโฆษณาแฝง 
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