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บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย 
ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของ
กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรและตามพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 
3) เพื่อศึกษาปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ที่มีผลตอการเปดรับโฆษณาออนไลนผาน
โซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย จํานวน 400 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดียที่มีเพศ 
การศึกษา รายไดตอเดือน ชวงเวลาที่ใช วัตถุประสงคที่ใช และกิจกรรมที่ผูใชชอบบนโซเชียลมีเดียตางกัน มี
การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดียไมตางกัน สวนผูใชโซเชียลมีเดียที่มี อายุ อาชีพ ความถ่ีใน
การใช และเครือขายที่ใชตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดียตางกัน สวนปจจัยดาน
สวนรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ดานรูปแบบโฆษณาและดานเนื้อหาโฆษณา มีผลตอการเปดรับ
สื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
คําสําคัญ : การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน; โซเชียลมีเดีย; กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the online advertising perception on 

social media of working people in Bangkok. 2) to study the online advertising perception on 

social media of working people in Bangkok classified by population characteristics and social 
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media usage behavior. 3) to study the factors of online advertising presentation method that 

affects to the online advertising perception on social media of working people in Bangkok.   

 The sample group in this research was 400 working people in Bangkok who use social 

media. The questionnaire was used as a tool for data collecting in this research. The 

collected data was analyzed in term of the frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-

test), in case of significant different result was found, LSD would be used to test hypothesis 

for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.  

 The results of hypothesis test showed that the working people in Bangkok who use 

social media in the difference of gender, education, monthly income, time period, objective, 

and activities; they did not have the difference in the online advertising perception. In the 

other hand, the working people in Bangkok who use social media in the difference of age, 

career, using frequency, and social media channel, they had the difference in the online 

advertising perception. Moreover, the online advertising presentation method which were 

advertising format style and advertising content style, they affected to the online advertising 

perception on social media of working people in Bangkok.  

Keywords: Online advertising selection; Social media; Working age people in Bangkok.  

บทนํา 

 “Digital Disruption” หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอล ซ่ึงกอใหเกิด

รูปแบบธุรกิจใหมนั้น ไดสงผลกระทบในวงกวางตอมูลคาผลิตภัณฑและบริการเดิมที่มีอยางยิ่ง การ

เปลี่ยนแปลงนี้ยังครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการเลือกรับขาวสารของผูคนอีกดวย จึงนับไดวาปรากฏการณ

ดังกลาวสงผลกระทบอยางยิ่งตอวงการสื่อและการสื่อสารการตลาดเปนอยางมาก ตัวอยางธุรกิจที่สราง 

“Digital Disruption” ในอุตสาหกรรมสื่อไดแก “Facebook” ซึ่งสงผลใหอุตสาหกรรมสื่อเกิดการปฏิรูป 

เนื่องจากวิถีการรับสื่อของผูบริโภคเปลี่ยน ทั้งยังมีมีคาใชจายโฆษณาต่ํากวาสื่อเดิมที่มีอยู  แตการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาทางออนไลนยังเปนเร่ืองใหมสําหรับนักสื่อสารการตลาดและนัก

โฆษณาอยางมากจึงตองศึกษาพิจารณาใหดี 

 We Are Social บริษัทเอเจนซีจากสหราชอาณาจักรและ Hootsuite ผูใหบริการการตลาดบน

โซเชียลมีเดีย ไดทําการสํารวจสถานการณการใชงานสื่อดิจิทัลและอินเทอรเน็ตทั่วโลก ประจําป 2019 พบวา 

ในจํานวนประชากรทั่วโลกทั้งหมด 7,876 ลานคน มีผูใชอินเทอรเน็ต 4,388 ลานคน จาก จํานวนประชากร

โลก มีจํานวนผูใช โซเชียลมีเดีย 3,484 ลานคน และในจํานวนผูใช โซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนั้น พบวามีมากถึง 

3,256 ลานคนที่ใชงาน โซเชียลมีเดีย ผานโทรศัพทมือถือ โดยในประเทศไทยนั้นมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตถึง 

57 ลานคน จากจํานวนประชากรทั่วประเทศทั้งหมด 69.24 ลานคน ซึ่งมีจํานวนผูใช โซเชียลมีเดียประมาณ 

51 ลานคน ในจํานวนนี้มีผูใช โซเชียลมีเดีย ผานโทรศัพทมือถือ ถึง 49 ลานคน โดยเฉลี่ยและคนไทยใชเวลา

กับอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 11 นาทีตอวันและใชเวลากับสื่อสังคมออนไลน 3 ชั่วโมง 11 นาที ตอวัน 
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จากความสําคัญและความเปนมาของปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดียของกลุมวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูที่เก่ียวของใน
ดานการสื่อสารการตลาดไดนําผลที่ได ไปประยุกตใชในการพัฒนาตอยอดในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดและการโฆษณาทางสื่อออนไลนในลําดับตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

2 เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหา
นคร จําแนกตามลักษณะประชากรและตามพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 

3 เพื่อศึกษาปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ที่มีผลตอการเปดรับโฆษณา
ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียมีเดีย ซึ่งไม

ทราบจํานวนที่แนนอน กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยการ

เปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยได พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมี

จํานวน 400 ตัวอยาง  

2. ขอบเขตดานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผาน
โซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยตาง ๆ  

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ดานลักษณะประชากรไดแก  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ดาน
พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย และดานรูปแบบวิธีการนําเสนอสื่อโฆษณาออนไลน 

2.ตัวแปรตาม ไดแก การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

                        
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหทราบถึงการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรและตามพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ที่มีผลตอการเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับ โซเชียลมีเดีย   

Wertime & Fenwick (2008 อางใน กายกาญจน เสนแกว, 2558) ไดอธิบายคําวาเครือขายสังคม
ออนไลนเปนเว็บไซตประเภทชุมชนออนไลนที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ชุมนุมของกลุมคนที่มีความสนใจหรือความ
ตองการคลาย ๆ กัน ผูใชบริการใหขอมูลประวัติสวนตัว (Profile) ของตนเองหรือจะรวมกับผูใชบริการคนอ่ืน
สราง “กลุม” ของตนเองได ชุมชนออนไลนลักษณะนี้มีนโยบายความเปนสวนตัวที่เครงครัดที่ชัดเจน 
ผูใชบริการสามารถกําหนดไดวาจะใหสมาชิกคนใดเขามาดูประวัติสวนตัวหรือติดตอตนได 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย     

กายกาญจน เสนแกว (2558) นิยามวา พฤติกรรมการใช โซเชียลมีเดีย หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็
ตามมีการตอบสนองหรือตอบโตที่สามารถสังเกตไดในการใชเครือขายสังคมออนไลน เชน ความถ่ี ชวงเวลาที่
ใช ระยะเวลาที่ใช วัตถุประสงคในการในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

เอมิกา เหมมินทร (2556) ใหความหมาย พฤติกรรมการใช โซเชียลมีเดีย วา พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุด ชองทางที่ใช
บอยที่สุดความถ่ีในการใชตอวัน ชวงเวลาที่ใช ระยะเวลาที่ใชตอวัน ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากที่สุด 
คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุด และแหลงหรือสื่อที่ทําใหสนใจใช 
แนวคิดและทฤษฏีการเปดรับสื่อโฆษณา  

Joseph T. Klapper (1960, อางใน วาธินี เจียมสุขสุจิตต, 2552) ไดกลาวไววา การเปดรับขาวสาร
จากสื่อตางๆ ในแตละวันผูรับสารไมสามารถที่จะรับขอมูลขาวสารที่มีอยางมากมายไดหมด ดังนั้นผูรับสารจึง
เลือกที่จะเปดรับสาร เฉพาะขาวสารที่ตนเองสนใจเทานั้น กระบวนการดังกลาวเรียกวา กระบวนการ
เลือกสรรของผูรับสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ 

กิติมา สุรสนธิ (2533, อางใน สยุมพล ศรพรหม, 2558) กลาววา บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่

ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน ดังนั้น ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขา

มาไปยังบุคคลจากชองทาง ตาง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชน และ

เหมาะสม ตามความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน 

 ภาวุธ พงษวิทยภานุ และสุธน โรจนอนุสรณ (2551, อางในพรวิรุณ ปทอง, 2554) การโฆษณา
ออนไลนเปนรูปแบบของความพยายามในการใหขอมูล เพื่อกอใหเกิดความรับรู การสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกธุรกิจ และกอใหเกิดการซื้อขายกันตามมาผานการสื่อสารดวยโฆษณาออนไลน โดยอาจเปนการสื่อสาร
กันระหวางบริษัทกับลูกคาปจจุบัน สื่อสารกับลูกคาที่มีศักยภาพ หรือสื่อสารกับผูที่เคยเปนลูกคากันมากอน
โดยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาชวยในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธดวยชองทางนี้ จะ
มีลักษณะในการติดตอสื่อสารเปนแบบ 2 ทาง โดยเปนการสงขอความที่เปนทางการที่ดึงดูดความสนใจแก
ลูกคาผสมผสานเขากับสื่อที่นาสนใจอ่ืน ๆ ไดแก อักษรเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เปนตน
ตัวอยาง เชน รูปแบบการโฆษณาออนไลน สําหรับการแสดงผลบนเคร่ืองมือคนหาปายโฆษณาบนเว็บไซต 
เครือขายการโฆษณา และโฆษณาผาน e-mail ซึ่งรวมถึงการสงE-mail เปนตน ขณะที่การโฆษณา
ประชาสัมพันธดวยสื่อประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนสื่อทางดานวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร และจดหมาย 
ลวนแลวแตเปนลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวซึ่งจะขาดการปฏิสัมพันธระหวางลูกคา 
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แนวคิดและทฤษฎีดานลักษณะประชากร 
วชิรวัชร งามละมอม (2558, อางใน สุณิสา  ตรงจิตร, 2559) อธิบายลักษณะทางดานประชากรวา 

เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย 
ความอาวุโสในการทํางานเปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ใน
หนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซึ่งประกอบดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกที่แตกตางกันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคล
นั่นเอง 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เอมิกา เหมมินท (2556, อางใน กายกาญจน เสนแกว, 2558) วิทยานิพนธ เร่ือง พฤติกรรมการใช
และความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณในการใชเครือขายสังคม
ออนไลน 3 ปข้ึนไปมากที่สุด ประชาชนใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook บอยที่สุด ชองทางที่
ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนบอยที่สุดคือ Smartphone ประชาชนสวนใหญเปดบริการเครือขาย
สังคมออนไลนไวตลอดทั้งวัน ชวงเวลาที่ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุดคือ 18.00-06.00 น. 
ประชาชนมีการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ชั่วโมงตอวันมากที่สุดสวนใหญใชเพื่อพูดคุยกับเพื่อนมาก
ที่สุด และคุณสมบัติที่ชอบมากที่สุดคือ ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว โดยเว็บไซตเปนแหลงหรือสื่อที่ทําให
สนใจใชมากที่สุด พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน
ทั้ง 6 ดาน คือ ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลาดานผลกระทบตอสังคม ดานบันเทิง 
และดานธุรกิจ พบวา โดยรวมทั้ง 6 ดาน มีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานบันเทิง มีคาเฉลี่ย 4.29 และดานเวลา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.44 
นอกจากนี้ยังพบวา อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พัชรภรณ ไกรชุมพล (2555อางใน กายกาญจน เสนแกว, 2558) เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการ
สื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน ในการสรางชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ (Youtube) ผลการวิจัยพบวาผูให
สัมภาษณมีทัศนคติเชิงบวกตอยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขาย สังคมออนไลนโดยเฉพาะยูทูบ
อยางสม่ําเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีตอยูทูบวาสามารถตอบสนองความตองการของตนไดและเนื่องจาก
อัตราการเติบโตของจํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารทั้งในสังคมไทยและตางประเทศสูงข้ึน
ทําใหกลุมผูใหสัมภาษณมีพฤติกรรมการปรับตัวใหทดเทียมตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการจัดทําคลิปวีดีโอที่กลุมผูใหสัมภาษณ จัดทําข้ึนมาเปนประเภท
เพื่อความบันเทิงโดยแนวโนมในอนาคตพบวาผูคนในสังคมจะใหความสําคัญตอการสื่อสารผานยูทูบเพิ่ม
สูงข้ึน และมีแนวโนมพฤติกรรมการใชยูทูบเปนเคร่ืองมือในการสรางความสําเร็จทั้งในดานชื่อเสียง รายได
หรือทําการประชาสัมพันธทางการตลาดของกลุมธุรกิจ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การออกแบบงานวิจัยในงานวิจัยนี้ ใชออกแบบการวิจัยที่เรียกวา การวิจัยแบบไมทดลอง 

(Non-Experimental) โดยเปนการวิจัยศึกษาสภาพตางๆ ตามที่เปนอยู โดยไมมีการจัดการควบคุมตัวแปร

ใดๆ ผูวิจัยไมไดทําการเปลี่ยนแปลง สราง หรือควบคุมสิ่งใดๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมที่เปนอยู เพื่อดําเนินการศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุม

ประชากรตัวอยาง ที่เกิดข้ึนตามสภาพความเปนจริง เปนการวิจัยภาคสนามโดยไมมีการทดลองแบบตัดขวาง

คือ การดําเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียวจากหลายๆ หนวยศึกษา แลวนํา

ขอมูลนั้นมาวิเคราะห โดยการเก็บขอมูลจะใชเคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อ

เก็บขอมูลแลวจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมอาจรูจํานวน

ประชากรที่แนนอนได เนื่องจากไมสามารถทราบแนนอนไดวากลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจํานวน

เทาไหรที่ใชโซเชียลมีเดีย ดังนั้นเพื่อคํานวณหาขนาดกลุมประชากรตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชสูตรการคํานวณกลุม

ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน Yamane 

(1973) เพื่อกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา โดยเมื่อเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปด

ตารางที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ  ทาโร ยามาเน  Yamane (1973) ไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบไม

อาศัยความนาจะเปน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling)  

โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตั้งขอคําถามใน

แบบสอบถามนั้นเปนคําถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะ ใชแบบสอบถามทั้งแบบปลายปดและแบบ

ปลายเปด โดยในสวนของแบบสอบถามปลายปดผูวิจัยมีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ 

และในสวนแบบสอบถามปลายเปดผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ

คิดเห็นในการตอบได โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้   

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เก่ียวของกับลักษณะประชากรไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะ

เปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลอืกคําตอบไดเพียง

แค 1 คําตอบ   

สวนที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบดวย ดานชวงเวลาที่ใช ดานความถ่ีที่ใช ดาน 

เครือขายที่เลือกใช และดานวัตถุประสงคที่ใช มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยคําถามใน 

ลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบ 

ไดเพียงแค 1 คําตอบ 

สวนที่ 3 ปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ดานรูปแบบโฆษณา และดานเนือ้หาโฆษณา  

มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ ซึ่งประกอบดวยคําถามในลักษณะประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ 

(Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้ 

สวนที่ 4 ปจจัยดานการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน 

กรุงเทพมหานคร เปนคําถามซึ่งประกอบดวย การเลือกเปดรับ การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรูและ 
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ตีความหมาย และ การเลือกจดจํา มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 9 ขอ ซึ่งประกอบดวยคําถามในลักษณะ 

ประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้ 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามที่เก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาที่เหมาะกับการใชโฆษณา

ออนไลนมากที่สุด จํานวนขอคําถาม 1 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

  

 การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บมาแลว ผูวิจัยดําเนินการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล

ดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้   

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีการวดั

ระดับแบบกลุมไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อาย ุการศึกษา และรายไดตอเดือน และในสวน

ของพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน และการเปดรับสื่อโฆษณา

ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยกําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

2.1 เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานลักษณะประชากร ดานเพศ จะใชสถิต t-test ในการวิเคราะหขอมูล

  

2.2 เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน และในสวนของปจจัยดาน

พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบดวย ดานชวงเวลาที่ใช ดานความถ่ีที่ใช ดานเครือขายที่เลือกใช 

และดานวัตถุประสงคที่ใช จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ประกอบดวย ดานรูปแบบโฆษณา 

และดานเนื้อหา ที่มีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย 
ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

1. ผลการวิเคราะหการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวากลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความสําคัญการเปดรับ
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สื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการการ
เปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีระดับความสําคัญ
ในระดับมาก 3 ดาน คือ ประกอบดวย ดานการเลือกใหความสนใจ ดานการเลือกรับรูและตีความหมาย และ
ดานการเลือกจดจํา ตามลําดับ และมีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ดานการเลือกเปดรับ  

2. ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร ดังนี้ กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย 
ที่มีเพศ การศึกษา รายไดตอเดือนตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดียไมตางกัน กลุม
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย ที่มี อายุ อาชีพตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน
ผานโซเชียลมีเดีย ตางกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย ดังนี้ กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใช

โซเชียลมีเดีย ที่มีชวงเวลาที่ใช วัตถุประสงคที่ใช และกิจกรรมที่ชอบทําบโซเชียลมีเดีย ตางกัน มีการเปดรับ

สื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดียไมตางกัน กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย ที่มี

ความถ่ีที่ใช และเครือขายที่ใชตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง “การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยสามารถทําการสรุปจากผลการวิเคราะหทางสถิติที่อางอิงตามวัตถุประสงคการวิจัย 

กรอบการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียงของไดดังนี้  

  

 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัย

ทํางานในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1.1 ดานการเลือกเปดรับ ของกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย อยูในระดับ

ปานกลาง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย มี

การเลือกเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ตามความตองการ รูปแบบชีวิต และความสามารถใน

การเขาถึงสื่อ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Joseph T. Klapper (1960, อางในพรหมอาสา กัณวเศรษฐ

, 2557) วา บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง ตามความสนใจ

และความตองการของตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิลเบอร ชแรมม (Wibur Schramm, 1962,อางในเม

ธชนัน สุขประเสริฐ,2558) วา ประสบการณผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณของตน

, การประเมินสารประโยชนของขาวสาร ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อตอบสนองจุดประสงคของตน, ภูมิ

หลัง ผูรับสารมีภูมิหลังที่แตกตางกัน จะใหความสนใจตอเนื้อหาสารที่ตางกัน  

  1.2 ดานการเลือกใหความสนใจ ของกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย อยูใน
ระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย 
เมื่อพรอมเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนแลว ก็จะเลือกใหความสนใจสื่อโฆษณาออนไลนที่ตรงกับความตองการ 
ทัศนคติ และประสบการณของตน และจะไมใหความสนใจสื่อโฆษณาออนไลนที่ยากจะเขาใจหรือซับซอน ไม
ตรงกับความตองการของตน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดการเลือกสนใจสื่อของ Joseph T. Klapper 
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(1960, อางในพรหมอาสา กัณวเศรษฐ, 2557) วา ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวจากแหลง
ใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู ทั้งนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2544 อางใน ธารารัตน แกวพันธุชวง, 2554) ที่วา ผูบริโภคจะมี
แนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณการรูถึงตัวกระตุนที่ตรงกับความตองการหรือตรงกับที่เขาสนใจชอบ  

1.3 ดานการเลือกรับรูและตีความหมาย ของกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียล
มีเดีย อยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช
โซเชียลมีเดีย เมื่อเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนและใหความสนใจแลว ก็ไมสามารถจะเขาใจสารในสื่อโฆษณาได
ทั้งหมด แตจะเลือกรับรูและตีความหมายสื่อโฆษณาที่ตรงกับความเขาใจหรือความรูเดิม รวมถึงทัศนคติ และ
ประสบการณของตน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Joseph T. Klapper (1960, อางในพรหมอาสา 
กัณวเศรษฐ, 2557) วา เมื่อบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ
ของผูสงสารเสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 
ประสบการณ ความเชื่อ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2544 อางใน ธารารัตน แกวพันธุ
ชวง, 2554) ที่วา หลังจากผูบริโภคมีการที่จะเปดรับขอมูล สนใจขอมูล ก็ตองทําการตีความหมายสิ่งที่เปด
รับเขามา ตามพื้นฐานความรู ความเขาใจ หรือที่สอดคลองกับความเชื่อและประสบการณที่เขามี 

1.4 ดานการเลือกจดจํา ของกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย อยูในระดับ
มาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย เมื่อ
เปดรับสื่อโฆษณาออนไลน ใหความสนใจ รับรูและตีความหมายแลว ก็จะเลือกจดจําสารในสื่อโฆษณา
ออนไลนเพียงบางสวนที่ตรงกับความความรูเดิม ความตองการ ทัศนคติ และประสบการณของตน และจะ
ลืมสวนที่ไมใหความสนใจ ไมนําขอมูลในสื่อโฆษณาที่ไมตรงกับองคความรูหรือประสบการณเดิมมาถายทอด  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Joseph T. Klapper (1960, อางในพรหมอาสา กัณวเศรษฐ, 2557) วา 
บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะ
ลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่ตนเองไมสนใจ สอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2544 อางใน 
ธารารัตน แกวพันธุชวง, 2554) ที่วา หลังการตีความหมายขอมูลขาวสารที่รับเขามา สิ่งที่ตามมาก็คือ จะมี
การเลือกที่จะจดจําสาระขาวสารที่รับเขามาที่มีผลกระทบตอผูบริโภคหรือมีความสําคัญจําเปนตอผูบริโภค 

 

2. ผลการเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคน

วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรและตามพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 

สามารถสรุปไดดังน้ี 

2.1 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีเพศตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะเปนเพศชายหรือ
เพศหญิงก็ไมมีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540 
อางใน สยุมพล ศรพรหม,2558) ที่วา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันมากในเร่ืองความคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน และไม
สอดคลองกับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละมอม (2558, อางใน สุณิสา  ตรงจิตร, 2559) ที่วา เพศ (Sex) ถือ
เปนตัวแปรที่มีความสําคัญในการแบงสวนตลาด ซึ่งความแตกตางของเพศเปนตัวแปรสําคัญที่บงชี้ถึงความ
ตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน  
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2.2 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีอายุตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลน โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียล
มีเดียดานการจดจําแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยมีความเห็นวาผูรับสื่อโฆษณา
แตละชวงอายุที่ตางกันมีความรู ประสมการณ และมีความสนใจที่จะจดจําสื่อโฆษณาออนไลนตางกัน 
สอดคลองกับแนวคิดของ สยุมพล ศรพรหม (2558) ที่กลาววา อายุ (age) เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความ
แตกตางกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โ สอดคลองกับแนวคิดของ สิทธิโชค แกวขาว (2555 อางใน 
อัญธิกา แกวศิริ, 2560) ที่วาบุคคลที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความตองการสินคาและบริการแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพงศ สุขสวัสด (2560) ที่วานักศึกษาที่มีอายุตางกันมีการเปดรับการสื่อสาร
การตลาดแตกตางกัน 

2.3 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีการศึกษาตางกัน มีการเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะมีระดับการศึกษา
ระดับใดก็ไมมีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของสยุมพล ศรพรหม (2558) 
ที่กลาววา การศึกษาของผูรับสารนั้น ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมของการรับการสื่อสารตางกันไป เชน บุคคล
ที่มีการศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจขาวสารกวางขวาง แตจะไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ จะตองมีหลักฐาน หรือ
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเชื่อ และไมสอดคลองกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน (2560) กลาววา การศึกษา 
(Education) ผูที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 

2.4 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีอาชีพตางกัน มีการเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลน โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียล
มีเดียดานการจดจําแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยมีความเห็นวาผูรับสื่อโฆษณา
ที่มีอาชีพตางกันมีความรู ประสมการณ และมีความสนใจที่จะจดจําสื่อโฆษณาออนไลนตางกันสอดคลองกับ
แนวคิดของ สิทธิโชค แกวขาว (2555 อางใน อัญธิกา แกวศิริ, 2560) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความ
จําเปนและตองการที่แตกตางกัน และ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิรุณ ปทอง (2554) ที่วา อาชีพมีผลตอ
การเขาถึงโฆษณาออนไลนอยางมีนัยสําคัญอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการเขาถึงโฆษณาออนไลนตางกัน  

2.5 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีการเปดรับ
สื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะมีรายได
ระดับใดก็ไมมีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน เนื่องจากสื่อโฆษณาออนไลนเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงไดแม
จะมีรายไดตางกัน ไมสอดคลองกับกับแนวคิด สิทธิโชค  แกวขาว (2555 อางใน อัญธิกา  แกวศิริ, 2560) 
ที่วา รายไดที่สภาพทางเศรษฐกิจของแตละคนจะกระทบตอผลิตภัณฑและบริการ นักการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิรุณ ปทอง (2554) วา รายไดมีผลตอ
การเขาถึงโฆษณาออนไลนอยางมีนัยสําคัญ รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการเขาถึงโฆษณาออนไลนตางกัน 
 2.6 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีความถ่ีที่ใชตางกัน  การเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลน โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผาน
โซเชียลมีเดียดานการเลือกเปดรับแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผูวิจัยมีความเห็นวา
ผูรับสื่อโฆษณาที่มีความถ่ีที่ใชตางกัน ทําใหการเปดรับสื่อโฆษณาตางกัน โดยผูที่มีความถ่ีในการใชโซเชียล
มีเดียคาดการณอยูแลววาจะพบสื่อโฆษณา เพราะเปนผูเลือกรับสื่อเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ  พิษณุ ภู
ฆัง (2558) ที่วาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธออนไลนดานความถ่ีที่ใชตางกัน มีผลตอการเปดรับขอมูล
ขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธแตกตางกัน  สอดคลองกับแนวความคิดของ Joseph T. Klapper (1960, 
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อางในพรหมอาสา กัณวเศรษฐ, 2557) วา การเลือกเปดรับ (selective exposure) เปนข้ันตอนแรกในการ
เลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง  

2.7 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีชวงเวลาที่ใชตางกัน  มีการเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณา
ออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะใชงานโซเชียล
มีเดียชวงเวลาใด ก็มีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนไมตางกัน เนื่องจากสื่อโฆษณาออนไลนไมใช
เปาหมายหลักในการใชงานโซเชียลมีเดียตามแตละชวงเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิรุณ ปทอง 
(2554) ที่วา การเขาถึงโฆษณาออนไลนไมข้ึนอยูกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต อยางมีนัยสําคัญทางนั่นคือ 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตตางกันไมมีผลตอการเขาถึงโฆษณาออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ  พิษณุ 
ภูฆัง  (2558) ที่วาผูใชงานสื่อออนไลนที่มีชวงเวลาในการรับชมตางกัน มีการเปดรับขอมูลขาวสารไมตางกัน 
 2.8 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีเครือขายที่ใชตางกัน  การเปดรับสื่อ
โฆษณาออนไลน โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผาน
โซเชียลมีเดียดานการเลือกใหความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยมี
ความเห็นวาผูรับสื่อโฆษณาที่มีความถ่ีที่ใชตางกัน ใหการเปดรับสื่อโฆษณาตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาผูรับ
สื่อไดคาดการณไวอยูแลววาจะพบสื่อโฆษณาในเครือขายที่ตนเลือกใช สอดคลองกับงานวิจัยของ เกวรินทร 
ละเอียด (2558) เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบริโภคทางออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับแนวคิดของ Joseph T. Klapper 
(1960, อางในพรหมอาสา กัณวเศรษฐ, 2557) วา ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวจากแหลง
ใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู  

2.9 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีวัตถุประสงคที่ใชตางกัน  มีการ
เปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปดรับ
สื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน  ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะมี
วัตถุประสงคใชงานโซเชียลมีเดียอยางไร ก็มีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนไมตางกัน เนื่องจากสื่อ
โฆษณาออนไลนเปนสิ่งที่พวงจากการใชโซเชียลมีเดียเทานั้น ไมใชสิ่งที่ผูใชโซเชียลมีเดียมุงหวังที่จะรับตั้งแต
แรกแมจะรับรูถึงการมีของโฆษณา ซึ่งไมสอดคลองกันงานวิจัยของ พรวิรุณ ปทอง (2554) วา จุดประสงคใน
การใชงานอินเทอรเน็ต มีผลตอการเขาถึงโฆษณาออนไลน อยางมีนัยสําคัญนั่นคือ จุดประสงคในการใชงาน
อินเทอรเน็ตที่ตางกัน มีผลตอการเขาถึงโฆษณาออนไลนแตกตางกัน แตสอดคลองกับแนวคิดของ Katz et 
al.(1974 อางใน พรวิรุณ ปทอง,2554) ที่วาบุคคลมีวิธีเลือกใชสื่อ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในความ
ตองการของตนเอง ซึ่งอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนจะมีอิทธิพลตอบุคคลไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้น ๆ เลือกใช
สื่อเอง  

2.10 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครผูใชโซเชียลมีเดียที่มีกิจกรรมที่ผูใชชอบบนโซเชียลมีเดีย
ตางกัน  มีการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ทั้ง 4 ดานไมตางกัน  
ผูวิจัยมีความเห็นวาไมวาผูรับสื่อโฆษณาจะมีกิจกรรมที่ชอบทําบนโซเชียลมีเดียตางกันอยางไร ก็มีผลตอการ
เปดรับสื่อโฆษณาออนไลนไมตางกัน ผูใชงานโซเชียลมีเดียมองวาสื่อโฆษณาเปนสวนหนึ่งของโซเชียลมีเดีย
เทานั้น  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2557) ที่วากิจกรรมออนไลนที่ผูใชโซเชียล
มีเดียมีสวนรวมผาน Fan Page บน Facebook มีผลตอการเปดรับขอมูลการตลาด และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธีรพล จิ๋วเจริญ (2558) ที่วาการทํากิจกรรมออนไลนที่ผูใชโซเชียลมีเดียมีสวนรวมผาน Fan 
Page บน Facebook มีผลตอความสนใจในการรับขอมูลโฆษณา  
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3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ที่มีผลตอการเปดรับ

โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร สรุปการวิจัย ไดดังน้ี 

3.1 ปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ดานรูปแบบโฆษณา มีผลตอการเปดรับ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา รูปแบบ
โฆษณาตางๆ มีสวยชวยกระตุนการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนของผูรับสื่อ จึงควรศึกษาและใชรูปแบบให
เหมาะสมกับผูรับสื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิรุณ ปทอง (2554) ที่วา รูปแบบโฆษณาออนไลน โทนสี
ของโฆษณาออนไลน รูปแบบภาพประกอบลักษณะภาพของสินคา และขอความที่ใชประกอบโฆษณาที่
ตางกันมีผลทําใหการเขาถึงโฆษณาออนไลนแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของจรีวรรณ แซมมณี (2550 
อางใน พรวิรุณ ปทอง,2554) วา การโฆษณาที่ใชภาพของสินคา มีผลตอการจดจําไดของผูบริโภคมากที่สุด 
รองลงมา คือ การใชภาพสี ภาพกราฟก ภาพตราสินคา ภาพถาย และการนํา ภาพนิ่งมาใชในการโฆษณา
สรางการจดจําไดนอยที่สุด  

 3.2 ปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน ดานเนื้อหาโฆษณา มีผลตอการเปดรับ
โฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา การ
เลือกใชเนื้อหาโฆษณาที่เหมาะสม ตรงกับผูรับสื่อมีผลตอการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลน จึงตองวิเคราะห
พิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Schiffman & Kanuk, 1987 
อางใน พรวิรุณ ปทอง,2554) ที่มีพฤติกรรมในการคนหาตามความตองการ ตามความพอใจตามความจําเปน
ของตนเอง ครอบครัว และสังคมที่อยู การโฆษณาจึงตองสื่อสารใหเขาถึงผูบริโภคใหตรงประเด็น สอดคลอง
กับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2546 อางในพรวิรุณ ปทอง,2554) วาโฆษณาเปนขอมูลสําคัญที่ผูบริโภค
นํามาใชประกอบการตัดสินใจซื้อ ยิ่งผูบริโภคพิถีพิถันในการซื้อเทาไร ก็จะยิ่งสนใจขอความโฆษณาและ
พิจารณาอยางถ่ีถวนมากข้ึนเทานั้น 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับ
ผูประกอบการ นักการตลาดและผูที่เก่ียวของ ดังนี้  
1. ดานปจจัยดานลักษณะประชากร 

ดานอายุ: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควรนําเสนอสื่อโฆษณาผานทาง

โซเชียลมีเดีย ใหเหมาะสมกับแตละชวงอายุ โดยแบง Segmentation ตามอายุ เพื่อสรางการจดจําในสินคา

และบริการ เชนอาจจะเลือกใชพรีเซนเตอรที่ชวงอายุนั้นๆ จําไดดี ใชภาษาในการสื่อสารใหเหมาะกับชวง

อายุของผูรับสื่อ 

ดานอาชีพ: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควรนําเสนอสื่อโฆษณาผานทาง

โซเชียลมีเดีย โดยแบง Segmentation ตามอาชีพ โดยใหมีความแตกตางตามแตละอาชีพ เพื่อสรางการ

จดจําในสินคาและบริการ เชนอาจจะเลอืกใชเนื้อหาการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับกลุมเปาหมาย ใชรูปแบบ

โฆษณาเหมาะสมกับการเขาถึงสื่อตามแตละลักษณะอาชีพ 

2. ดานปจจัยดานพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย 

ดานความถ่ีที่ใช: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควรนําเสนอสื่อโฆษณา

ผานทางโซเชียลมีเดีย โดยแบง Segmentation ตามพฤติกรรมความถ่ีในการเขาใชโซเชียลมีเดีย และสื่อ
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ดานอ่ืนๆ ประกอบ โดยใหมีความแตกตางเหมาะสมกับความนิยมการใชสื่อ เนื่องกลุมผูที่ใชโซเชียลมีเดีย

นอยคร้ัง อาจมีการเปดรับสื่อโฆษณาจากชองทางอ่ืนๆ แทน 

ดานเคร่ือขายโซเชียลที่เลือกใช: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควร

นําเสนอสื่อโฆษณาผานทางโซเชียลมีเดีย โดยแบง Segmentation ตามพฤติกรรมการเลือกใชเครือขาย

โซเชียลมีเดีย โดยใหมีความแตกตางเหมาะสมตามแตละชองทาง ทั้งนี้จากการวิจัยกลุมประชากรตัวอยาง ยัง

พบวาเครือขายโซเชียลที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ Facebook  

3. ดานรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน  

ดานรูปแบบโฆษณา: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควรใหความสําคัญใน

การพัฒนารูปแบบโฆษณาที่มีผลตอการรีบรูสินคา เชนใชวีดีโอ ภาพในการนําเสนอ จากงานวิจัยพบวากลุม

วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชโซเชียลมีเดีย ใหระดับความสําคัญของวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลน

ดานรูปแบบโฆษณาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.11 และมีคา S.D.เทากับ 0.89 เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานรูปแบบโฆษณามีผลตอการรับรูสินคา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.02 และมีคา S.D.เทากับ 0.82   

ดานเนื้อหาโฆษณา: ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการ นักการตลาดหรือนักโฆษณา ควรใหความสําคัญใน

การพัฒนาเนื้อหาโฆษณาใหสั้นกระชับและชัดเจน จากงานวิจัยพบวากลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่

ใชโซเชียลมีเดีย ใหระดับความสําคัญของรูปแบบวิธีการนําเสนอโฆษณาออนไลนดานเนื้อหาโฆษณาโดยรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ3.76 และมีคา S.D.เทากับ 0.77 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานเนื้อหาโฆษณาที่มีภาษาสั้น กระชับและชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีคา 

S.D.เทากับ 0.86 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง การเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ของกลุมคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังตอไป จึงควรศึกษาถึงผลของการโฆษณาผานโซเชียล
มีเดียไดรับความนิยมวาประสบผลสําเร็จจากโฆษณาเปนอยางไร เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาการโฆษณาออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

2. การศึกษาเร่ืองการเปดรับสื่อโฆษณาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย ในคร้ังตอไป ควรมีการจัดทํา
แบบสอบถามแจกในแหลงสถานที่ทํางานตางๆ ทั้งเอกชนและราชการเพื่อใหไดผลจากแบบสอบถามที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งข้ึน  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสื่อออนไลนประเภทอ่ืนๆ อาทิ Search Engine, E-Mail, Blog เพื่อ
จะไดทราบถึงปจจัยที่กอใหเกิดการยอมรับและทัศนคติที่มีตอโฆษณานั้น ๆ ทําใหเกิดประโยชนตอการ
โฆษณาชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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