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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงเพือ่ ศึกษาการเปิ ดรับ การจดจา ทัศคติและความตัง้ ใจในกาซื้อ
ของผูฃ้ มสือ่ แฟนเพจเฟสบุ๊คต่อตราสินค้าทีม่ กี ารโฆษณาแฝงและปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูช้ ม
จากการทาโฆษณาแฝงผ่านสือ่ ในรูปแบบวิดโี อในแฟนเพจเฟสบุ๊ค ได้แก่ เพจ Little monster และเพจ
เสือร้องไห้ โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ ด้วยการสารวจโดยใช้แบบสอบถามกับผูร้ บั ชมสือ่ เฟสบุ๊คแฟน
เพจ จานวนเพจละ 200 คน รวม 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีพฤติกรรมเปิ ดรับสือ่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ค่อนข้างมาก โดยมีลกั ษณะการรับชมค่อนข้างบ่อยครัง้ และใช้ระยะเวลาค่อนช้างนานในการรับชมต่อครัง้
มีความสามารถจดจาตราสินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงในสื่อแฟนเพจเฟสบุ๊คในระดับปานกลาง มีทศั นคติ
ต่อตราสินค้าทีท่ าโฆษณาแฝงในสือ่ แฟนเพจเฟสบุ๊คในระดับดีมาก มีความชื่นชอบต่อโฆษณาแฝงในสือ่
แฟนเพจเฟสบุ๊คในระดับมาก โดยชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมีการวางสินค้าแบบการใช้งาน และแบบมี
การเชื่อมโยงสินค้ากับเนื่อหา มากทีส่ ุด และมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงในสือ่ เฟสบุคแฟน
เพจในระดับมาก
สาหรับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าโฆษณาแฝงในสือ่ เฟสบุคแฟนเพจ
ของผูช้ มนัน้ ได้แก่ ทัศนคติต่อตราสินค้า (Beta = 0.555) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 และการ
จดจาตราสินค้า (Beta = 0.336) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 รองลงมาคือทัศนคติการจดจาตรา
สินค้า (Beta = 0.370) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 และทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค
(Beta = 0.055) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

คาสาคัญ : อิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ , โฆษณาแฝง, เฟสบุ๊คแฟนเพจ, จังหวัดพัทลุง

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
Keywords : Intention, Latent advertising, Facebook Fanpage, Phattalung

บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ในปั จจุบนั การโฆษณานัน้ มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาผ่านวิทยุ การโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ การโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและแอพพลิเคชันต่
่ างๆในโลกออนไลน์ ซึ่งแอพพลิเคชันที
่ ่
เป็ นตัวกลางทีส่ ามารถโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ได้นัน้ มีหลายรูปแบบ เช่น แอพพลิเคชันใช้
่ สาหรับ
สื่อสาร แอพลิเคชันส
่ าหรับเพื่อความบันเทิง แอพพลิเคชันหาคู
่
่และอื่นๆ การทางานของแอพพลิเ คชัน่
เหล่านี้สามารถแฝงโฆษณาเพือ่ เพิม่ ช่องทางทางการตลาดให้แก่ แบรนด์ เพือ่ ทาให้แบรนด์นนั ้ ๆเป็ นทีน่ ่ า
จดจาแก่ผทู้ ร่ี บั ชมหรือใช้งานแอพพลิเคชันเหล่
่ านัน้
สื่อโซเชียลมีเดีย ที่เป็ นเครื่องมือทาการตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั ได้รบั ความนิยมของ การใช้
บริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และมีสมาชิกทัวโลกใช้
่
งานแอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟนที่มชี ่อื ว่า

เฟซบุ๊ค (Facebook) เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารของคนในปั จจุบนั ส่วนหนึ่งมา จากเฟซบุ๊ค (Facebook)
แอพพลิเคชันเฟซบุ
่
๊ค (Facebook) เป็ นแอพพลิชนยอดนิ
ั่
ยมทีผ่ ู้คนทัวโลกต่
่
างใช้งานกันในทุกที่และทุก
เวลาจึงทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจมักใช้ช่องทางนี้เพื่อทาการ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัว
สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่หลาย สาหรับในการทาธุรกิจ Facebook Fan Page เป็ นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม โฆษณาสินค้า และยัง สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวางตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ให้กบั เพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อให้คนจานวนมากได้รู้ได้
เห็น สิง่ ที่เจ้าของFan Page ได้แสดงออกมาผ่านคอนเทนต์ของตนเองจะช่วยให้คนเข้ามาเพิม่ ขึ้นเป็ น
แรงดึงดูดชัน้ ดีทท่ี าให้คน อีกมากมายเข้ามาเจอซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้สามารถทาได้โดยใช้Fan Pageซึ่ง
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็ นอีกช่องทางทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทีอ่ ยู่บนโลกออนไลน์
โดยจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ ประชากรศาสตร์ผทู้ เ่ี ข้ามากดไลค์จานวนการปฏิกริ ยิ าตอบสนองกลับของสมาชิก
จานวนครัง้ ที่กลุ่มเป้ าหมายเห็น (Impression) ด้วยความที่มนั เป็ นพื้นที่ไว้สาหรับรวบรวมคนที่คดิ หรือ
ทาอะไรเหมือนๆ กันทาให้ Fan Page นามาใช้ในการโฆษณาสินค้า ในการโฆษณาผ่าน Facebook มัก
ใช้การโฆษณาแฝง (Tie-in) คือการนาสินค้าหรือสัญลักษณ์สนิ ค้าสอดแทรกเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ งในสื่อ
ต่างๆเพื่อให้ผู้รบั สารหรือกลุ่มเป้ าหมายได้รบั รู้และซึมซับเข้าไปอยางแนบเนียนที่สุดควบคู่ไปกับการ
สร้างความบันเทิงของผูช้ มผ่านคอนเทนต์ของเพจอย่างแนบเนียนไม่ไปกระทบกับเนื้อหาของเพจทาให้
สนุกน้อยลง ตัวอย่างเฟสบุ๊คแฟนเพจทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจนามาใช้ในงานวิจยั มีดงั นี้
Little monster
Little monster เป็ นเพจหนึ่งทีต่ รงกับความต้องการของคุณแม่มอื ใหม่ยุคนี้มากทีส่ ุด เนื้อหาของ
เพจสาหรับการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่เน้นเรื่องของประสบการณ์ตรงตลกขาขัน เป็ นมุมทีห่ ลายคนไม่ค่อยพูด
ถึงในการเลี้ยงลูก รวมถึงมีน้องจินซึ่งเป็ นลูกของเจ้าของเพจถือเป็ นคนดาเนินเรื่องโดยส่วนใหญ่ เพราะ
ด้วยความทีเ่ ป็ นเด็กทีน่ ่ารัก สดใส ร่าเริง ทาให้เป็ นทีด่ งึ ดูดให้คนชมเป็ นจานวนมาก ถึงแม้ว่าผูท้ ต่ี ดิ ตาม
บางคนจะไม่ใช่คุณแม่มอื ใหม่กต็ าม แต่กใ็ ห้เหตุผลในการติดตามว่าชอบความเป็ นธรรมชาติ ไร้เดียงสา
ของน้องจินและน้องเรนนี่ ด้วยเหตุน้ที าให้มยี อดผูต้ ดิ ตามกว่า 2 ล้านคน ยอดการชมสูงสุดจานวน 3 ล้าน
ครัง้ โดยผลิตวิดโี อมาแล้วทัง้ หมด 616 เพจ
เสือร้องไห้
เสือร้องไห้เป็ นตัวอย่างกลุ่มคนที่ได้รบั การยอมรับทัง้ เรื่องผลงานที่ส ร้างสรรค์ถูกใจผู้ช มและ
ความตอบโจทย์ในแง่ธุรกิจ ซึง่ ได้ผลิตวิดโี อออกมาทัง้ รูปแบบเพลง ละครดัง มิวสิควิดโี อ กระแสสังคมใน
ขณะนัน้ โดยมีผตู้ ดิ ตามเป็ นจานวน กว่า 2 ล้านคน ผลิตวิดโี อมาแล้วทัง้ หมด 379 เพจ เพราะด้วยบุคลิก
ของเสือร้องไห้ทม่ี คี วามตลก รวมถึงเป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทาให้เมื่อทาวิดโี อออกมาก็มกั จะได้รบั กระแส
ตอบรับทีด่ ตี ่อผูช้ มในแง่ของความบันเทิง จนทาให้ถูกพูดถึงเป็ นจานวนมาก ซึ่งคลิปทีเ่ ป็ นทีโ่ ด่งดังของ
เสือร้องไห้นนั ้ มียอดการชมสูงสุดจานวน 6.7 ล้านครัง้

การโฆษณาบนเฟสบุ๊คแฟนเพจมักจะมีในลักษณะที่ผู้บริโภคไม่ทนั ระวังตัว ซึ่งการทาโฆษณา
แฝงนี้ทาให้ผู้ผู้บริโภคไม่รู้สกึ ราคาญ หรือ รู้สกึ ถูกยัดเหยียดขายของมากเกินไปอีกทัง้ ยังช่วยอธิบาย
รายละเอียดของสินค้าหรือบริการได้ชดั เจนทาให้ผู้บริโภคได้เห็นการใช้ประโยชน์ และคุณสมบัติมาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของ สินค้าจึงมักใช้การโฆษณาแฝงเพราะเชื่อว่าเป็ นวิธกี ารย้าเตือน
ตราสินค้าให้ผชู้ มได้ดี รวมถึงกลุ่ม ผูบ้ ริโภครุ่นใหม่ทม่ี พี ฤติกรรมเปลีย่ นไปใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพิม่ มาก
ขึน้ ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ โฆษณาแฝงบนสื่อวิดโี อออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค โดยมีเป้ าหมายเพื่อต้องการศึกษาว่าการทาโฆษณาแฝงผ่านทาง Facebook ช่วยทาให้
ผูบ้ ริโภคเกิดการรับรูแ้ ละการจดจาตราสินค้าและส่งผลอย่างไรต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากได้เห็น
โฆษณาแฝงผ่านทาง Facebook
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีม่ กี ารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของ
คนในจังหวัดพัทลุง
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีม่ กี ารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค
ของคนในจังหวัดพัทลุง
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้าทีม่ กี ารโฆษณาแฝงใน
เพจเฟสบุ๊ค ของคนในจังหวัดพัทลุงผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้รูปแบบ
การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดครัง้ เดียวให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administrative) โดยใช้ช่องทางการเก็บแบบสอบถามทาง
Google Forms ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ภายในเดือนมิถุนายน เป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดย
มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยให้คุณสมบัตติ ามคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาคือ ผูท้ เ่ี คยชมเพจจากแฟนบุ๊ คแฟนเพจเพจใดเพจหนึ่ง จาก 2 เพจ ได้แก่ Little
monster และเสือร้องไห้ และมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง ภายในเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ.
2565 จานวน 400 คน โดยแบ่งสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ท่เี คยรับชมสื่อในเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ได้แก่ Little monster และเสือร้องไห้ จานวนเพจละ 200 คน
สมมติ ฐานของการวิ จยั
การเปิ ดรับสือ่ การจดจาตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝง ทีม่ ี
อิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝง ของคนในจังหวัดพัทลุง
นิ ยามศัพท์
1. ทัศนคติของผู้บริโภค หมายถึง ความรู้สกึ ภายในของบุคคลที่มผี ลออกมาเป็ นการ ประเมิน
ความรูส้ กึ โดยรวมทีม่ ตี ่อโฆษณาแฝงทาง Facebook Fan Page แล้วแสดงออกมาเป็ นความรูส้ กึ ชอบ-ไม่
ชอบ เห็นด้วย-ไม่ เห็นด้วยต่อชิน้ งานโฆษณา มีคะแนนในเชิงบวกหรือเชิงลบ

2. ผู้รบั สาร หมายถึง ผู้ท่ใี ช้งานผ่าน Facebook Fan Page มีการรับรู้และจดจาโฆษณา ทาง
Facebook Fan Page ทีม่ สี นิ ค้าเป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อหาทีผ่ ผู้ ลิตต้องการสื่อลงไป เช่น จดจา สินค้าและ
ประเภทสินค้าได้ สามารถ ระบุยห่ี อ้ และบุคคลผูม้ ชี ่อื เสียงทีท่ าการโฆษณาได้
3 โฆษณาแฝง หมายถึง การสอดแทรกสินค้า หรือตราสินค้า และบริการ เข้าไปในส่วนที่เป็ น
เนื้อหาเพจ ไม่ว่าจะเป็ นเพจข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิต้ี ฯลฯ ซึ่งอาจ เป็ นความตัง้ ใจของ
ผูผ้ ลิตเพจและเจ้าของของสินค้า โดยอยู่ในรู ปแบบได้ทงั ้ การตกลงเพือ่ ส่งเสริมการขาย หรือการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพือ่ ผลทางธุรกิจ
4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ความเป็ นไปได้ของผู้บริโภคที่รบั รู้โฆษณา แฝงทาง
Facebook Fan Page แล้ว มีพ ฤติกรรมการซื้อสินค้าตาม ด้ว ยเหตุผ ลใด หรือ ถ้าไม่ซ้ือ ไม่ซ้ือ เพราะ
เหตุผลใด
5. คอนเทนท์หมายถึง สาร (Message) ที่ผู้ส่งสารส่งสารไปยังผู้รบั สารในรู ปแบบ ต่าง ๆ เช่น
เนื้อหาของการพูด เนื้อหาของการเล่าเรื่อง เนื้อหาของการบรรยาย นิทาน บทสนทนา บทความ หนังสือ
ตารา งานวิจยั ภาพยนตร์ คลิปวิดโี อ คลิปเสียง เพจวิทยุ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิ ก เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยใช้สอ่ื ต่าง ๆ ส่งไปยัง ผูร้ บั สาร
6. เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) หมายถึง เพจทีส่ ร้างขึน้ มา เพื่อทีจ่ ะประชาสัมพันธ์
สิง่ ต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการ ต่างๆ ให้กบั เพือ่ นๆ หรือบุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิก
ได้รบั รูข้ า่ วสารทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลจาก เว็บไซต์และบริการต่างๆ
7. ทัศนคติทน่ี าไปสู่พฤติกรรม หมายถึง การรับสารจากผูส้ ่งสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและทาให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิง่ นัน้ ๆและการสื่อสารดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนัน้ และทาให้
เกิดพฤติกรรมต่างๆทีต่ ามมา
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงทัศนคติท่มี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มกี ารโฆษณาแฝงในเพจ
เฟสบุ๊ค ของคนในจังหวัดพัทลุง
2. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าทีม่ กี ารโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของคนใน
จังหวัดพัทลุง

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติ ที่มีต่อโฆษณาแฝง
จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่อ้างถึงใน ชนิกานต์ ประชานุ กูล (2556) อย่างงานวิจยั ของ Goldsmith,
Lafferty และ Newell (2000) งานวิจยั ของ Mackenzie และ Lutz (1989) และ งานวิจยั ของ Mackenzie,
Lutz และ Belch (1986) ที่ทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติต่อการโฆษณา ทัศนคติต่อ
ตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ ซึ่งหลาย ๆ ผลวิจยั กล่าวโดยสรุปว่า เมื่อผูใ้ ช้มที ศั นคติท่ดี ตี ่อการโฆษณา

จะส่งผลให้มที ศั นคติต่อตราสินค้า และเกิดความตัง้ ใจซือ้ ตามมา อีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อผูบ้ ริโภคมีทศั นคติท่ี
ดีต่อการโฆษณา จะทาให้ผบู้ ริโภคชอบหรือสนใจการโฆษณา ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ และมีแนวโน้ม
จะมีทศั นคตีด่ ตี ่อตราสินค้าเหล่านัน้ ด้วย เช่น มีความพอใจ เชื่อถือในตราสินค้า และมันใจในคุ
่
ณภาพของ
ตราสินค้า จะทาให้ผู้ใช้สนใจที่จะดูขอ้ มูลของสินค้า เพิม่ เติม แต่ด้วยมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลต่อ
ทัศนคตินนั ้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้า
ปั จจัยทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้ในการศึกษา ได้แก่ การรับรูด้ า้ นความบันเทิง การรับรูด้ า้ น ข้อมูล การรับรู้
ด้านการรบกวน การรับรูด้ า้ นความน่าเชื่อถือ และการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง ซึง่ ได้จาก การศึกษางานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ 2.6.2.1 การรับรูด้ า้ นความบันเทิง การรับรูด้ า้ นข้อมูล การรับรูด้ า้ นการรบกวน และการ
รับรูด้ า้ นความน่าเชื่อถือ ปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวก าหนดทัศนคติต่อการโฆษณาตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจ ได้แก่ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ความบันเทิง การรบกวนสร้างความราคาญ (Eighmey and
McCord, 1998; Luo, 2002; Okazaki, 2005)
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยความน่ าเชื่อ ถือ ที่เ ป็ นปั จจัยที่สาคัญ ต่อ ความพึงพอใจต่อ ทัศ นคติข อง
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ข้อความทีน่ ่าเชื่อถือมีความสาคัญกับ ผูบ้ ริโภคในการตัดสินว่าบริการทีน่ ่าเชื่อถือก่อนที่จะมี
การติดตามข้อมูล ( Choi et al., 2008; Okazaki, 2005) นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านการับรู้ของผู้บริโภค
ต่อการโฆษณาที่ส่งผลต่อทัศนคติท่มี ตี ่อ ตราสินค้าของชนิกานต์ ประชานุ กูล (2556) อีก 7 ปั จจัย โดย
เรียงลาดับความสาคัญของปั จจัยทีส่ ่งผล ต่อทัศนคติต่อตราสินค้ามากไปน้อย ได้แก่ การรับรูด้ า้ นการมี
ส่วนร่วม การรับรู้ด้านข้อมูล รองลงมา คือ การรับรู้ด้านการรบกวน การรับรู้ด้านความทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ การรับรูด้ า้ นความ สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล การรับรูด้ า้ นความน่าเชื่อถือ และการรับรู้
ด้านความสนุ กสนาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Blanco et al. (2010) อ้างถึงใน ชนิกานต์ ประชานุ
กูล (2556) เกีย่ วกับการศึกษาการรับข้อมูลและการรับรูค้ วามบันเทิงกระทบต่อทัศนคติ ซึง่ ผลวิจยั ระบุว่า
การรับรู้ ข้อมูลส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคและมีอทิ ธิผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับการโฆษณาบน
มือ ถือ และงานวิจยั ของ Bauer (2005) อ้างถึงใน ชนิกานต์ ประชานุ กูล (2556) เรื่อ งความสัม พัน ธ์
ระหว่าง การรับรู้ของผู้บริโภคในประโยชน์ด้านความบันเทิงของการตลาดบนมือถือกับทัศนคติท่มี ตี ่อ
การตลาด บนมือถือ พบว่าการรับรู้ในอรรถประโยชน์ ด้านความบันเทิงมีผลกระทบต่อทัศนคติท่มี ตี ่อ
การตลาด บนมื อ ถื อ ในเชิ ง บวก เช่ น เดี ย วกั บ Brackett & Carr (2001) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ความบันเทิงของผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อการโฆษณา
ออนไลน์จาก งานวิจยั ได้แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความบันเทิงและทัศนคติต่อการโฆษณา
ว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ไ ด้ถึงความบันเทิงของเนื้อหาและข่าวสารการโฆษณา จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ทัศนคติ ทีด่ ตี ่อการโฆษณา (Bauer et al., 2005; Haghirian et al., 2005 และ Tsang et al., 2004)

การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง
เขมณา พรหมรักษา (2558) กล่าวว่าผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ทุกคนสามารถรับรูว้ ่าในละครชุด
เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่นมีการทาโฆษณาแฝง ซึง่ รูปแบบทีส่ ง่ ผลต่อการเปิ ดรับมากทีส่ ุด คือ การนาเสนอ
สินค้าหรือตรา สินค้าผ่านรูปแบบแฝงกับบุคคล รองลงมาคือ แฝงวัตถุเป็ นการนาสินค้ามาวางประกอบ
ในฉากโดยที่ ตัวละครไม่ได้ใช้สนิ ค้านัน้ ๆ แต่จะสังเกตได้เพราะมุมกล้องทีถ่ ่ายให้เห็นสินค้าหรือตรา
สินค้าได้อย่าง ชัดเจนและผิดวิสยั จากการใช้สนิ ค้าปกติของคนทัวไป
่ ผูว้ จิ ยั จึงเน้นศึกษา ไปทีก่ าร
โฆษณาแฝงแบบแฝงกับบุคคล เช่นเดียวกับผลวิจยั ของจิตติมา บุญเรือง (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความชื่นชอบรูปแบบการวางตราสินค้า (โฆษณาแฝง) ในละครซิทคอมในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การพูด
เกีย่ วกับสินค้า และการบริการ การวางตราสินค้าให้เป็ นส่วนหนึ่งของฉาก หน้า ฉากหลัง และฉากร้าน
ขายของชาการทีน่ กั แสดงอธิบายหรือสาธิตคุณสมบัตขิ องสินค้าการ นาเสนอสินค้าและบริการโดยตัว
ละครหลัก รวมไปถึงความชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปาน กลางและวิธดี งึ ดูดความสนใจของ
กลุ่มตัวอย่างคือการใช้นกั แสดงเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของโฆษณา นอกจากนี้การทีน่ กั แสดงหยิบ จับ ถือ
หรือสาธิตการใช้งานของสินค้ายังเป็ นอีกวิธใี นการสร้างความ สนใจแก่ผชู้ มได้โดยไม่ท าให้เกิด
ความรูส้ กึ อึดอัด เพราะผูช้ มจะรูส้ กึ ว่าการใช้สนิ ค้านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง ซึง่ สอดคล้องกับ บุศย
หิรญ
ั กาญจน์ (2556) ทีท่ าการศึกษาปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับ สือ่ โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ ว่าส่งผล
กระทบต่อทัศนคติต่อตราสินค้า ความสามารถในการจดจาตรา สินค้า และความตัง้ ใจจะซือ้ ของผูบ้ ริโภค
อย่างไร พบว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจจะซือ้ อันดับแรก คือ การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นผู้
นาเสนอสินค้าส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจจะซือ้ ซึง่ จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการใช้บุคคลทีม่ ี
ชื่อเสียงส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติและความตัง้ ใจจะซือ้ ของผูบ้ ริโภค

ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง และเคยรับชมสื่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจจาก 2 เพจ
ได้แก่ เพจLittle Monster แลเพจเสือร้องไห้ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบตัวเลขผูช้ มทีแ่ น่ นอน ของ
เพจLittle Monster แลเพจเสือร้องไห้ จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Roscoe (1975) ดังนี้
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทัง้ สิน้ 384 คน โดยผูว้ จิ ยั
จะทาการรวบรวมเก็บแบบสอบถามทัง้ หมด 400 ชุด เนื่องจากเป็ นการเผื่อการสูญเสียของการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเพิม่ จานวน 16 ชุด และทาการแบ่งผูท้ าแบบสอบถามเพจ Little
Monster จานวน 200 คน และผูท้ าแบบสอบถามเพจเสือร้องไห้ จานวน 200 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
หารวิจ ัย นี้ ไ ด้ท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างจะต้องมีคุณลักษณะตรงตามที่จะศึกษา คือ เป็ นผู้ท่มี ภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง และเคย

รับชมสื่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจLittle Monster แลเพจเสือร้องไห้ อย่างน้อย 1 เพจ ภายในเดือ นเมษายน
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจานวน 400 คน ผ่านการทาแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยGoogle Form
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัด ครัง้ เดี ย วให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามด้ว ยตนเอง (Self-Administrative) โดยใช้ช่ อ งทางการเก็บ แบบสอบถามทาง Google
Forms ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ภายในเดือนมิถุนายน เป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยให้คุณสมบัตติ ามคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัว อย่างที่จะศึกษาคือ ผู้ท่ีเ คยชมเพจจากแฟนบุ๊คแฟนเพจเพจใดเพจหนึ่ง จาก 2 เพจ ได้แก่ Little
monster และเสือร้องไห้ และมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง ภานในเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ.
2565 จานวน 400 คน โดยแบ่งสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ท่เี คยรับชมสื่อในเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ได้แก่ Little monster และเสือร้องไห้ จานวนเพจละ 200 คน
เครื่องมือในการทาวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึน้ มาจากการศึกษาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีผลงานการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดการชีแ้ นะโดยสร้างแบบสอบถามให้ออกเป็ น 7 ส่วน
ซึ่งส่วน แบบสอบถามจะเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด แบบคาตอบโดยเลือกตอบเพียงข้อ
เดียว (Multiple Choices ) และเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ลักษณะ
แบบสอบถาม ใช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert’s Scale)
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้วเิ คราะห์ ผล
จากแบบสอบถาม และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิตสิ มั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบนเพียร์สนั
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ
ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ดดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามสมมติฐานชัยที่ 7 ซึ่งมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระมากกว่ 2 ตัว กันตัวแปรตาม
1ตัว และสามารถบกประสิทริภาพขะงตัวแปรทัง้ หลายในการพยากรณ์ตวั แปรร่วมกัน

ผลการวิ จยั
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างโดยรวมทัง้ หมด ผูร้ บั ชมสือ่ บนแฟนเพจเฟสบุ๊ค มากกว่าครึง่ หนึ่งเป็ นเพศหญิง
ซึง่ มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ทร่ี ะดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็ นนักเรียน
นักศึกษา ซึง่ มีรายได้บุคคลต่อเดือนอยู่ทต่ี ่ากว่า 15,000 บาท เมื่อพิจารณาผลการวิจยั แยกตามเพศ
พบว่าผูร้ บั สือ่ จากเพจ Little Monster ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึง่ มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี และมีระดับ

การศึกษาสูงสุดอยู่ทร่ี ะดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็ นนักเรียนนักศึกษา ซึง่ มีรายได้บุคคลต่อเดือนต่า
กว่า 15,000 บาท เช่นเดียวกันกับ เพจ เสือร้องไห้สว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึง่ มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 29ปี
และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ทร่ี ะดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็ นนักเรียนนักศึกษา ซึง่ มีรายได้บุคคลต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000 บาท
พฤติ กรรมการเปิ ดรับชมเพจเฟสบุค๊ ที่มีโฆษณาแฝงของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั ว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมทัง้ หมด 400 คน ส่วนใหญ่นนั ้ มีพฤติกรรม การเปิ ด
รับชมสือ่ จากแฟนเพจ Facebook ค่อนข้างมาก โดยมีลกั ษณะการรับชมค่อนข้างมาก และใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานในการรับชมต่อครัง้ เมื่อพิจารณาผลการวิจยั แยกตามแฟนเพจพบว่าผูช้ มสือ่ จากเพจ Little
Monster มีพฤติกรรมการเปิ ดรับชมค่อนข้างมาก โดยมีลกั ษณะการรับชมค่อนข้างมาก และใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานในการรับชมต่อครัง้ เช่นเดียวกันกับเพจ เสือร้องไห้ มีพฤติกรรมการเปิ ดรับชม
ค่อนข้างมาก โดยมีลกั ษณะการรับชมค่อนข้างมาก และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการรับชมต่อครั ้
การจดจาตราสิ นค้าที่ทาการโฆษณาแฝงบนเฟสบุค๊ ของกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมทัง้ หมด 400 คน มีความสามารถในการจดจาตราสินค้า
ได้ ในเพจเฟสบุ๊คระดับ ปานกล่าง และมีทไ่ี ม่สามารถจดจาตราสินค้าได้ ร้อยละ 40 เมื่อพิจารณาแยก
เพจเพจเฟสบุ๊ค Little monster พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารจดจาตราสินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงบน
เฟสบุ๊ค ในระดับ ปานกลาง และมีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถจดจาตราสินค้าได้ ร้อยละ 35 ในขณะทีเ่ พจ
เฟสบุ๊ค เสือร้องไห้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารจดจาตราสินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงบนเฟสบุ๊ค ในระดับ
ปานกลาง และมีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถจดจาตราสินค้าได้ ร้อยละ 45
ทัศนติ ต่อตราสิ นค้าที่ทาโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ ของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ที งั ้ หมดเป็ นจานวน 400 คน มีทศั นคติต่อตราสินค้าที่
ทาโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค อยู่ในระดับที่ ดีมาก โดยมีทศั นคติทว่ี ่าชอบประสิทธิภาพของสินค้าทีไ่ ด้
ทราบจากการรับชมสือ่ ของแฟนเพจเฟสบุ๊ค เฃ่นเดียวกับเพจเสือร้องไห้ ในขณะทีเ่ พจ Little Monster มี
ทัศนคติทว่ี ่าสินค้าทีท่ ราบจากแฟนเพจเฟสบุ๊คเป็ นตราสินค้าของผูน้ าตลาด
ทัศนติ ต่อโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ ของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ที งั ้ หมดเป็ นจานวน 400 คน มีทศั นคติต่อโฆษณา
แฝงในเพจเฟสบุ๊ค อยู่ในระดับที่ มาก โดยกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมีการวางสินต้าแบบการ
ใฃ้งาน และแบบมีการเชื่อมโยงสินค้ากับเนื่อหา มากทีส่ ุด เช่นเดียวกับ เพจLittle Monster ในขณะที่
เพจเสือร้องไห้ ชื่นชอบโฆษณาแฝงแบบมีการเชื่อมโยงสินค้ากับเนื้อหา มากทีส่ ุด
ความตัง้ ใจซื้อสิ นค้าที่ทาการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุค๊ ของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ที งั ้ หมดเป็ นจานวน 400 คน มีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าที่
ทาการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่ มาก โดยมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีส่ อ่ื
สามารถอธิบายคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องสินค้า มากทีส่ ุด ในขณะทีม่ คี วามตัง้ ใจจะซือ้ สินค้าทีท่ ราบผ่านสือ่ เฟสบุ๊
คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีส่ ุด เช่นเดียวกับทัง้ สองเพจ

เมื่อพิจารณาผลการวิจยั แยกตามรายการพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีร่ บั ชมสือ่ จากเพจเฟสบุ๊ค Little
monster มีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่ มาก
โดยมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีส่ อ่ื สามารถอธิบายคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องสินค้า มากทีส่ ุด ในขณะทีม่ คี วามตัง้ ใจจะ
ซือ้ สินค้าทีท่ ราบผ่านสือ่ เฟสบุ๊คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีส่ ุด ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีร่ บั ชมสือ่ จากเพจ
เฟสบุ๊คเสือร้องไห้ มีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ
ที่ มาก โดยมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีส่ อ่ื สามารถอธิบายคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องสินค้า มากทีส่ ุด ในขณะทีม่ คี วาม
ตัง้ ใจจะซือ้ สินค้าทีท่ ราบผ่านสือ่ เฟสบุ๊คแฟนเพจตลอดไป น้อยทีส่ ุด เช่นกัน
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบค่าสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู ของการเปิ ดรับสือ่ การจดจาตราสินค้า ทัศนคติต่อ
ตราสินค้าและทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝง
ของคนในจังหวัดพัทลุง
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
(Regression Coefficient)
ตัวแปรต้น
b
Sig.
𝜷
.007
.009
.742
การเปิ ดรับสือ่ (𝑥1 )
.400
.370
.000**
การจดจาตราสินค้า (𝑥2 )
.600
.555
.000**
ทัศนคติต่อตราสินค้า (𝑥3 )
.058
.055
.037*
ทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค (𝑥4 )
ค่าคงที่ (Constant)
-.230
R = .924 R2 = .854
F= 578.161
p value < .000
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับสือ่ การจดจาตราสินค้า ทัศนคติต่อ
ตราสินค้าและทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝง
ของคนในจังหวัดพัทลุง พบว่าการเปิ ดรับสือ่ การจดจาตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อ
รูปแบบโฆษณาแฝง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝง ของคนใน
จังหวัดพัทลุง ภาพรวมในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 เป็ นความสัมพันธ์เฃิงบวก จึงสามารถ
สรุปได้ว่าหากผูบ้ ริโภคมีทศั นคติเกีย่ วกับการเปิ ดรับสือ่ การจดจาตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้าและ
ทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝงอยู่ในระดับทีส่ งู พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงจะ
มีระดับทีส่ งู ขึน้ ตามไปด้วย
จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบค่าสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู ของการเปิ ดรับสือ่ การจดจาตรา
สินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ า
การโฆษณาแฝง ของคนในจังหวัดพัทลุง สามารถเขียนสมาการ Regression ได้ดงั ต่อไปนี้
Y = -0.230 + 0.555𝑥3 + 0.370𝑥3 + 0.055𝑥3

จากสมาการ พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p value < 0.001) คือ ทัศนคติต่อตราสินค้า (𝜷 = 0.555) การจดจาตรา
สินค้า (𝜷 = 0.370) และทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝงเฟสบุ๊ค (𝜷 = 0.055) ตามลาดับ ทัง้ นี้ (R
Square = 0.854) สามารถอธิบายความสอดคล้องของข้อมูลได้ 85.4% ดังนัน้ ค่าความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีท่ าการโฆษณาแฝงอีกราว 14.6% จะสามารถอธิบายด้วยปั จจัยอื่น
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาแฝงเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลสูงทีส่ ุดต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ไม่ว่า
จะยุคสมัยไหนก็ตามผูบ้ ริโภคย่อมมีพฤติกรรมหลีกเลีย่ งโฆษณา จะเห็นได้ชดั จากในยุคความเฟื่ องฟูของ
โทรทัศน์ ซึง่ จากผลสารวจของ Teads (2016 อ้างถึงในงานวิจยั พบ Pre-roll Ads ทาให้การใช้ Ad Block
พุง่ สูงขึน้ , 2559 บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการลงโฆษณาแบบวิดโี อ ทาการสารวจว่าปั จจัยใดที่
ทาให้ผบู้ ริโภคใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา ผลสารวจพบว่าโฆษณาในรูปแบบ Pre-rol เป็ นโฆษณาทีก่ ่อ
ความรบกวนมากทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั อีกว่าร้อยละ 88 ของกลุ่มตัวอย่างรูส้ กึ ราคาญโฆษณา
รูปแบบ Pop ups และยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71 ใช้ตวั บล็อกโฆษณาบนมือถือ และร้อยละ 75
ใช้ตวั บล็อกโฆษณาบนคอมพิวเตอร์ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ สามารถนามาอธิบายผลการวิจยั การจดจา
ตราสินค้าทีเ่ ป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีท่ าโฆษณาแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
ผันแปร ทีน่ ้อยทีส่ ุด นัน้ (Beta = 0.055) ได้ว่า หากผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ ่ามีการโฆษณาแฝงเป็ นจานวน
มากหรือมีความเด่นชัดมากจะส่งผลให้ผบู้ ริโภคค่อนข้างเกิดความราคาญในตราสินค้านัน้ ๆ ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ ต่า ซึง่ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั ก็พบว่าเพจ Little Monster และเพจเสือร้องไห้
นัน้ มีรปู แบบการทาโฆษณาแฝงทีโ่ จ่งแจ้งและมีการเน้นย้าจากผูด้ าเนินสือ่ ในปริมาณความถีม่ าก
สาหรับทัศนคติต่อตราสินค้าเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดยตรา
สินค้านัน้ ถือว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดย Johansson และ Carlson (2015)
กล่าวว่า ตราสินค้าจะช่วยผูบ้ ริโภคลดความเสีย่ งในการซือ้ โดยผูบ้ ริโภคจะพิจารณาจากชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้านัน้ นอกจากนี้ Keller (2013) ยังกล่วด้วยว่า ตราสินค้าช่วยให้ผบู้ ริโภค
ตัดสินใจง่ายขึน้ หากผูบ้ ริโภครูจ้ กั และมีความเชื่อถือตราสินค้านัน้ ผูบ้ ริโภคย่อมมีความเชื่อมันในการซื
่
อ้
สินค้าจากตราสินค้านัน้ อย่างไม่มขี อ้ สงสัย จะเห็นได้ว่าตราสินค้านัน้ มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สิน ค้าของ
ผูบ้ ริโภคอย่างมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ทีท่ าการวิจยั เรื่อง
ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองค่ายญีป่ ่ นุ ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์มอื สองเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญต่อ การ
ตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุด โดยมีความสาคัญมากกว่าปั จจัยด้านคุณประโยชน์ของสินค้าและบุคลิกภาพของ
ผูใ้ ช้ สอดคล้องกับ Maeng, Schweidel และ O'Guinn (2010) ทีท่ าการวิจยั เรื่องผลกระทบของการวาง
สินค้า (Product Placement โดยพบว่า ตราสินค้าทีท่ าการวางสินค้าในสือ่ ต่าง ๆ นัน้ จะมีประสิทธิภาพที่
ดีกต็ ่อเมื่อตราสินค้านัน้ มีภาพลักษณ์ทด่ี แี ละมีคุณค่าตราสินค้าทีด่ ี โดยผูบ้ ริโภคจะรับรูถ้ งึ ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าหรือความเป็ นตราสินค้านัน้ มากกว่าความสามารถหรือคุณสมบัตขิ องสินค้า สอดคล้องกับแนวคิด
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ทีก่ ล่าวว่า การทีต่ ราสินค้ามีความหมายเชิงบวกต่อผูบ้ ริโภค หรือ
ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้านัน้ (เสรี วงษ์มณทา, 2546) ซึ่งคุณค่าตราสินค้าจะเป็ นเหมือนเครื่อง
ยืนยันให้กบั ผูบ้ ริโภคว่าตราสินค้าดังกล่าวเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพ น่าเชื่อถือ
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าตราสินค้ามีสว่ นสาคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคต้องการลดความเสีย่ งจากการซือ้ สินค้า ดังนัน้ ถึงแม้ว่าการออกแบบการโฆษณาของตราสินค้า
นัน้ จะดีเพียงใด หากผูผ้ ลิตไม่สร้างภาพลักษณ์ท่ี ไม่สร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้า ตราสินค้านัน้ ย่อมไม่มี
ความน่าเชื่อถือในสายตาผูบ้ ริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปหากศึกษาเรื่อง "ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีม่ กี าร
โฆษณาแฝงในเพจเฟสบุ๊ค ของคนในจังหวัดพัทลุง" ควรศึกษาในเชิงการทดลอง เพือ่ ทดสอบ
ประสิทธิภาพของโฆษณาแฝงในรูปแบบต่าง ๆ โดยตรง
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดการนาเสนอตราสินค้าต่าง ๆ ทีท่ า
โฆษณาแฝงในสือ่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ เพือ่ ศึกษาถึงความสาคัญของตราสินค้า เช่น เปรียบเทียบตราสินค้าที่
เป็ นทีร่ จู้ กั กับตราสินค้ทไ่ี ม่เป็ นทีร่ จู้ กั หรือ ตราสินค้าทีม่ คี วามเข้ากันกับเนื้ อหารายการกับตราสินค้าทีไ่ ม่
มีความเข้ากันกับเนื้อหารายการ เพือ่ ทดสอบหลักการการทาโฆษณาแฝง
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