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JCIS 55008                      
 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 
Consumer attitude toward cosmetic products advertorial on the internet 

 
โดย 

นางสาวชิดชุดา จาดก้อน 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องทัศนคติผู้บริโภคท่ีมีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 
เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับ การรับรู้ และทัศนคติด้านความรู้สึก
ที่ผู้บริโภคมีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่เปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต
ของผู้บริโภค  

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

4. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาประเภทเครื่องสําอางในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับกับการรับรู้บทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคกับทัศนคติต่อบทความเชิง โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 

โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม โดยในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น  400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งที่เปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
นั้นเป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาท  
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จากการศึกษาเรื่องการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า 
เกินกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย สรรพคุณ
สินค้า / ประโยชน์ของสินค้า(Review) โดยเปิดรับผ่านเว็บไซต์ www.pantip.com มากที่สุด รองลงมาคือ 
www.jeban.com และ www.bloggang.com ตามลําดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเปิดรับในช่วงเวลา 21.01 - 
24.00 น. (ช่วงคํ่า) โดยมีค่าเฉลี่ยความถี่ในการเปิดรับอยู่ที่ 7.73 (หรือ 8) ครั้งต่อสัปดาห์และมีค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาในการเปิดรับ 33.68 (หรือ 34) นาทีต่อครั้ง  

สําหรับการรับรู้ว่าบทความนั้นเป็นบทความเชิงโฆษณาหรือไม่นั้น กลุ่มตัวอย่างมีทั้งที่ทราบและ
ทราบบ้างไม่ทราบมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน ด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น “ท่านรู้สึกชอบ 
หากผู้เขียนนั้นบรรยายสรรพคุณและให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด”  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรในด้านเพศ มีผลต่อการเปิดรับลักษณะรูปแบบ
ของบทความฯ ช่วงเวลา และระยะเวลา ด้านอายุและการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านการ
เปิดรับ และช่วงเวลา โดยอายุและการศึกษานั้นมีความถ่ีและระยะเวลาในการเปิดรับที่ไม่แตกต่างกัน  

ด้านอาชีพและรายได้ พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังการเปิดรับลักษณะบทความฯ ช่วงเวลา 
ความถี่ และระยะเวลา ส่วนของการเปิดรับและการรับรู้นั้นพบว่า ลักษณะบทความฯ ที่เปิดรับ ความถี่ และ
ระยะเวลามีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ทราบว่ าเป็นบทความเชิงโฆษณา ในขณะที่การเปิดรับไม่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ว่าบทความนั้นเป็นบทความเชิงโฆษณาหรือไม่ และการรับรู้ว่ามีบทความที่ไม่ใช่
บทความเชิงโฆษณาหรือไม่ สําหรับด้านการรับรู้และทัศนคติพบว่า การรับรู้ว่าบทความนั้นเป็นบทความเชิง
โฆษณาที่แตกต่างกัน และการรับรู้ว่ามีบทความที่ไม่ใช่บทความเชิงโฆษณาที่แตกต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อ
บทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่งสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตที่ไมแ่ตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริโภค พฤติกรรมการเกิดรับ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
เว็บบล็อก เครื่องสําอาง บทความเชิงโฆษณา 
 

บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจด้านความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการจัดอันดับธุรกิจ 
ดาวเด่นปี 2555 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการให้คะแนนใน 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านยอดขาย ด้านต้นทุน ด้านส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กําไรสุทธิ) ด้านความสามารถใน
การรับผลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และด้านความสอดคล้องกับกระแสนิยม รวมถึงประเมินจากสถานการณ์
เศรษฐกิจปี 2555 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยบั่นทอนในการทําธุรกิจ พบว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และ
ความงามได้ 45.1 คะแนน (จากคะแนนรวม 50 คะแนน) มาเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจทั้งหมด เพราะคนรัก
สุขภาพมากขึ้น อีกทั้งวัยรุ่นมีกระแสรักสวยรักงามและทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น รวมถึงชาวต่างชาติที่
มองว่าการแพทยข์องประเทศไทยมีคุณภาพและราคาไม่แพง 
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นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคมากขึ้น  
ไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ชายที่รักสวยรักงามอีกด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวนําไปสู่
ภาวะการแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังตลาดในประเทศและ
ตลาดนอกประเทศ 

ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ เจ้าของผลิตภัณฑ์และเอเยนซี่ต่างก็ต้องแข่งขันที่จะพยายามส่งข้อมูล 
ข่าวสาร ที่รวดเร็วและถูกต้องไปยังผู้บริโภค เพ่ือสร้างความประทับใจและความพอใจ อีกทั้ งยังสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสําเร็จทางการแข่งขันทางการตลาด และเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยในการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นก็คือ การโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาน้ันเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้เป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจ รวมทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคอีกด้วย  

แต่เดิมนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนั้น มักนิยมใช้การโฆษณาในรูปแบบของสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาข้อมูลความรู้ที่มักจะนิยมค้นคว้า
ข้อมูลและติดต่อกันผ่านสื่อที่เรียกว่า สื่อใหม่หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก จึง
ทําให้ผู้ผลิตและเอเยนซี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณา เพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
กับงบประมาณของผู้บริโภค  

อินเทอร์เน็ตถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะมี
จํานวนผู้ใช้เพ่ิมสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสารในสังคม จากแนวโน้มนี้เองที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ และวิธีการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการโฆษณา จากรูปแบบเดิมที่นิยมใช้เพียงสื่อ
หลักก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของโฆษณาสื่อดิจิตอล (Digital Media) ที่เป็นสื่อใหม่และเป็นสื่อทางเลือก
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความแตกต่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้น 
โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการโฆษณา ในการโฆษณา
บนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทําได้หลายวิธี  

สื่ออินเทอร์เน็ตโดยในยุค Web 2.0 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการโฆษณาออนไลน์ครั้งใหม่
โดยในยุคนี้นักสื่อสารการตลาดได้ทําการหยิบยื่นอํานาจในการสร้างและควบคุมการไหลของข่าวสารให้อยู่
ในมือของผู้บริโภค (Consumer-Created Content) ผู้บริโภคในทุกวันนี้มีอํานาจในการควบคุมทุกสิ่งทุก
อย่าง ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหาและนําเสนอข้อมูลต่างๆ ไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งหมายรวมทั้งการตรวจแก้ ตัด
ต่อ ปรับเปลี่ยนรวมไปจนถึงสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ใหม่ได้ตามที่ตนเองต้องการ จนกระทั่งมีผู้
บัญญัติศัพท์ให้แก่ผู้บริโภคในยุคใหม่นี้ว่า Prosumers คือ การผสมผสานกันระหว่างผู้ผลิต (Producers) 
และผู้บริโภค (Consumers) โดยพลังขับเคลื่อนที่มีส่วนช่วยให้เกิดการโฆษณาออนไลน์ที่ผู้บริโภคเป็นผู้สร้าง
เนื้อหา  

ปัจจุบันกระบวนการผลิตสื่อได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคทุกคนล้วนแต่เป็นผู้สร้างเนื้อหาในสื่อ
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตสร้างเนื้อหาสาระได้โดย
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ง่ายดายและแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่
ชุมนุมของกลุ่มคนที่มคีวามสนใจหรือความต้องการข้อมูลข่าวสารคล้ายคลึงกัน และมักมีนโยบายความเป็น
ส่วนตัวที่เคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการสามารถกําหนดได้ว่าจะให้สมาชิกคนใดเข้ามาดูประวัติส่วนตัว (Profile) 
หรือติดต่อกับตนได ้อาท ิเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (Youtube) เป็นต้น 

สําหรับบล็อกนั้นเป็นคําที่เกิดขึ้นมาหลังปรากฏการณ์ web 2.0 ในปี 2547 ซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปจาก
เดิมคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ โดยคํานึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ส่วนเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บก็มาจากผู้ใช้
นั่นเอง นอกจากนี้ web 2.0 ยังสามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันได้ จึงทําให้เกิด
วงจรของเครือข่ายเพ่ือนที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในเว็บบล็อกกัน นอกจากนี้ยังมีการทําการตลาด
ผ่านบล็อกอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้นั่นคือ บทความโฆษณา โดยการโฆษณาด้วยรูปแบบบทความ
โฆษณานั้นจะแตกต่างจากการใช้บล็อกทางการ ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันคือ การทําบทความโฆษณาน้ันเป็นการ
ใช้บล็อกที่มีอยู่แล้วตามที่ต่างๆ หรือชุมชนเว็บของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ โดยการใช้ผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งก็คือเจ้าของเว็บบล็อกน้ันๆ หรือแม้แต่การให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการแก่สมาชิกของเว็บนั้นๆ  
ได้ไปลองใช้ เพ่ือให้สมาชิกได้นํามาเขียนความประทับใจต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งการทําการตลาดแบบนี้จะ
ได้ผลเหมือนการที่เพ่ือนบอกเล่าสิ่งดีๆ สู่กัน ซึ่งทําให้เกิดความน่าเชื่อมากขึ้น โดยมีผู้ที่ทําหน้าที่เขียนบล็อก
นั้นๆ เป็นผู้รับรอง  

สิ่งสําคัญของการเขียนบทความเชิงโฆษณาในสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นคือ ความเชื่อใจ ไม่หลอกลวง 
โฆษณาให้แก่สินค้าหรือบริการของตัวเองเกินความจริง และให้ความเป็นเพ่ือนระหว่างธุรกิจของตนเองกับผู้
ที่รับสารผ่านบล็อกหรือกระทู้ จากนั้นสินค้าและบริการก็จะถูกบอกต่อๆ ไป การทําโฆษณาโดยใช้บทความ
เชิงโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น ถือได้ว่าเป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะในแวดวงของความงามและเครื่องสําอาง ที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษา “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต” โดยมุ่งเน้นในการศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปิดรับ 
การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อบทความเชิงโฆษณา เพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาของ
บทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารและเพ่ือ เป็นแนวทางในการ
วางกลยุทธ์การโฆษณาใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคที่เปิดรับบทความเชิงผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภค 

3.เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  
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4.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อบทความเชิงโฆษณาประเภทเครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  
5.เพ่ือศึกษาผลระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  
6.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับกับการรับรู้บทความโฆษณาผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  
7. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคกับทัศนคติต่อบทความเชิงโฆษณา

ผลิตภัณฑ์  เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่อ

อินเทอร์เน็ต” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจ (Survey Research 
Method) เก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาในครั้งนี้จะเลือกจาก กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยไม่จํากัดเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างจากสูตรของ Taro yamane เลือกใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

โดยที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ฝาก
แบบสอบถามไว้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้ www.pantip.com (ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง), www.jeban.com, 
www.vanilla.in.th, www.cosmenet.in.th และ www.facebook.com โดยทําการตั้งค่าโปรแกรมแบบ 
สอบถาม ออนไลน์ ในข้อคําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามว่าเคยเปิดรับบทความเชิงโฆษณาหรือไม่ หาก
ไม่เคยจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามต่อไปได้ 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  

จากการศึกษาและสรุปผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพ่ือตอบสนองความต้องการในการเกิดรับข่าวสารหรือ
ค้นแสวงหาข้อมูลที่ตนสนใจ 

 
2. พฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะ
ของการบรรยายสรรพคุณสินค้า / ประโยชน์ของสินค้า (Review) มากที่สุด และส่วนใหญ่เปิดรับผ่าน

http://www.cosmenet.in.th/
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เว็บไซต์ www.pantip.com รองลงมาคือ www.jeban.com ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเปิดรับมากที่สุดคือ 
ช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. โดยมีความถี่ในการเปิดรับ 5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด และส่วนใหญ่มี 
ระยะเวลาในการเปิดรับ 30 นาทีต่อครั้ง รองลงมาคือ 10 นาทีต่อครั้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลนั้นมาจาก ความต้องการ(need) ผู้บริโภคมักจะเลือกตอบสนองเพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ตน
ต้องการ โดยจะเลือกใช้ช่องทางตามที่ตนถนัด เพ่ือเลือกข่าวสารให้ตรงตามควมต้องการโดยที่ข่าวสารเกล่า
นั้นโดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งในการเปิดรับแต่ละครั้งในการจะเดรับ
สื่อใด ในช่วงเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของสื่อและผู้บริโภค ทั้งหมดที่กล่าวเป็นผลมาจากองค์ประกอบ
ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันทั้นในด้าน เพศ อายุ การศึกษารวมไปถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

3.พฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

พฤติกรรมการรับรู้เกี่ยวกับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น ส่วนใหญ่ทราบว่าบทความท่ีตนอ่านนั้นเป็นบทความเชิงโฆษณา โดยสาเหตุที่ทราบคือมีภาพ โป
รโมทสินค้าหรือข้อความเชิญชวนชัดเจน รองลงมาคือมปีระสบการณ์ในการบทความเชิงโฆษณามาก่อนหรือ
อ่านมาเยอะ และเกินกว่าครึ่งคิดว่ามีบทความท่ีไม่ใช่บทความเชิงโฆษณาอยู่ด้วย 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มีการนําความใกล้ชิด (Proximity) และความคล้ายคลึง (Similarity) 
มาใช้เป็นหลักในการจัดระเบียบข้อมมูล พิจารณาจากความสามารถในการการรับรู้ของผู้บริโภค โดยที่
สามารถแบ่งประเภทของบทความจากการที่มีความถี่ในการเปิดรับจนเกิดความชํานาญ 

 
4.ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 
เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปยังค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนี้ ประเด็นทัศนคติโดยภาพรวมต่อบทความเชิง
โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าบทความเชิงโฆษณา
นั้นช่วยให้สามารถทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาดได้ดีและช่วยทําให้สะดวกในการหาข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้จดจําตราสินค้ารายละเอียด รูปร่างของผลิตภัณฑ์ได้ดี และทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าเชื่อถือ ตามลําดับ  

ประเด็นทัศนคติต่อรูปแบบบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญรู้สึกว่ารูปแบบของบทความเชิงโฆษณาท่ีมีการสาธิตวิธีการใช้ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับ
สินค้าได้ดี ใกล้เคียงกับรูปภาพและตัวหนังสือที่ชัดเจนมีผลต่อความสนใจในการอ่าน รองลงมาคือ รูปแบบ
ของบทความเชิงโฆษณาที่บรรยายคุณสมบัติของสินค้า ช่วยบอกถึงสรรพคุณสินค้าได้เป็นอย่างดี และ
รูปแบบของบทความเชิงโฆษณาที่มีดาราเป็นผู้สาธิตการใช้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ตามลําดับ  

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกชอบหากผู้เขียนนั้นบรรยายสรรพคุณและให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียดใกล้เคียง
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กับความเป็นจริง หากผู้เขียนวิจารณ์สินค้าอย่างเป็นกลาง ไม่โอ้อวดเกินจริง รองลงมาคือ หากผู้เขียนบอก
กล่าวว่าบทความที่เขียนมีการว่าจ้าง หรือได้รับผลิตภัณฑ์มาฟรีหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างจะยังคงอ่านบทความ
นั้นต่อ แม้จะทราบว่าเป็นบทความที่มีการแฝงโฆษณา และรับได้ที่ในปัจจุบันมีการว่าจ้างให้บล็อกเกอร์หรือ
ผู้ใช้จริงเขียนบทความบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ 

อาจกล่าวได้ว่า การโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นการผสมผสานระหว่างการนําเสนอตราสินค้า 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการติดต่อซื้อขายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่
เชื่อมโยงระหว่าง โฆษณากับผู้บริโภคได้ทั่วโลก ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้ในระยะเวลารวดเร็ว
ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโฆษณาสินค้าแพร่หลายและง่ายดาย เพราะข้อมูลที่เผยแพร่ใน
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อได้ ทั้งข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีความทันสมัยอย่างมาก  

โดยที่ผู้บริโภค ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้มีความยืดหยุ่นในการ
นําเสนอข้อมูล (แก้ไขได้ตลอดเวลา) สามารถติดตามการเคลื่อนไหว มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านแบบสองทาง 
(Two way communication) และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โดยอาศัยความโดดเด่นของ บทความเชิง
โฆษณาท่ีสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าโฆษณาท่ัวไป บวกกับ สื่ออินเทอร์เน็ตในการนําเสนอ 

5. การทดสอบสมมติฐาน  
  1. ลักษณะทางประชากร ของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  
1.1เพศมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ต  
1.1.2เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับลักษณะรูปแบบของบทความฯที่แตกต่างกันโดยที่เพศหญิงนั้น

จะมีการเปิดรับลักษณะบทความฯ ที่เป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุด รองลงมาคือ 
ลักษณะสาธิตวิธีการใช้ (How to) ในขณะทีผู่้ชายนั้นจะมีการเปิดรับ ลักษณะบทความฯ ที่เป็นการบรรยาย
สรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุดรองลงมาคือลักษณะที่เป็น บทความคล้ายกับในนิตยสาร  

1.1.3 เพศที่แตกต่างกันมีช่วงเวลาในการเปิดรับบทความฯ ที่แตกต่างกันเพศหญิง มีการเปิดรับ
แทบทุกช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาที่บ่อยที่สุดคือ 18.01 - 21.00 น. ซึ่งแตกต่างกับเพศชายที่นิยมเปิดรับใน
ช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น.  

1.1.4 เพศที่แตกต่างกันมีระยะเวลาในการเปิดรับบทความฯ ที่แตกต่างกัน เพศหญิงใช้ระยะเวลา
ในการเปิดรับบทความเชิงโฆษณานานกว่าเพศชาย  

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับลักษณะบทความฯที่แตกต่างกันโดยช่วงอายุ 20 - 29 ปีจะมีการ
เปิดรับลักษณะบทความฯ ที่เป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะ
สาธิตวิธีการใช้(How to) โดยช่วงอายุ 20 - 49 ปีมักนิยมเปิดรับในช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. ในขณะที่
อายุต่ํากว่า 15 - 19 ปี นิยมเปิดรับในช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. มากทีสุ่ด 

 1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันมีช่วงเวลาในการเปิดรับบทความฯ ที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจะนิยมเปิดรับเฉพาะบทความฯ ที่เป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุด  
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1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับลักษณะบทความฯ ที่แตกต่างกัน โดยนักเรียน / นักศึกษาและ
พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง จะมีการเปิดรับบทความฯ ที่เป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุด 
ในขณะที่อาชีพอ่ืนๆ มีการเปิดรับลักษณะบทความต่างๆ ที่ค่อนข้าง ใกล้เคียงกัน โดยนักเรียน / นักศึกษา
จะช่วงเวลาในการเปิดรับมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. ในขณะที่อาชีพอ่ืนๆ นั้นจะมีการเปิดรับ
ช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. มากที่สุด โดยพ่อบ้าน / แม่บ้าน / ว่างงานจะมีความถี่ในการเปิดรับบทความฯ 
มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา  

อาชีพที่แตกต่างกันมีระยะเวลาในการเปิดรับบทความฯ ที่แตกต่างกัน โดยนักเรียน / นักศึกษา มี
ระยะเวลาในการเปิดรับบทความฯ นานที่สุด รองลงมาคือ พ่อบ้าน / แม่บ้าน / ว่างงาน โดยรายได้ต่ํากว่า 
5,000 บาท มีการเปิดรับบทความฯ ที่เป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า (Review) มากที่สุด โดยรายได้ต่ํา
กว่า 5,000 บาท จะมีการเปิดรับช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพ นั่นคือ
นักเรียน / นักศึกษา ส่วนรายได้ตั้งแต่ 5,001 ขึ้นไปนั้น มีการเปิดรับช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. มากที่สุด 
สําหรับความถี่ในการเปิดรับมากที่สุด คือ รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท สอดคล้องกับอาชีพคือ พ่อบ้าน / 
แม่บ้าน / ว่างงาน และนักเรียน / นักศึกษา และรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท มีระยะเวลาในการเปิดรับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ รายได้ 5,001 - 15,000 บาท 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อาชีพและรายได้นั้นมีความเกี่ยวพันกันอยู่ ทั้งนี้อาจเพราะอาชีพเป็น
ตัวกําหนดรายได้ จึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดลักษณะ
ประชากร ที่ว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ทั้งการประกอบอาชีพและรายได้ย่อมส่งผลต่อ
การรับสารที่แตกต่างกัน  

2. โดยลักษณะบทความฯ ที่เปิดรับ ช่วงความถี่ และช่วงระยะเวลาทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ล้วนมี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ทําให้ทราบว่าเป็นบทความเชิงโฆษณา ซึ่งเมื่อพิจารณาก็พบว่าสาเหตุที่ทราบส่วน
ใหญ่คือ มีภาพโปรโมทหรือข้อความเชิญชวนชัดเจน โดยมีการเปิดรับลักษณะที่เป็นการบรรยายสรรพคุณ
สินคา้ / ประโยชน์สินค้า (Review) มากที่สุด ส่วนการเปิดรับบทความฯ นั้นน้อยที่สุด 

การแปลความหมายสิ่งเร้านั้นเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะตีความหมายแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน วิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
รวมทั้งแรงจูงใจ ตลอดจนความสนใจที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ซึ่งในการตีความหมายของผู้บริโภคนั้น อาจจะ
บิดเบือนได้จากปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเลือกจดจํา และการเลือกตีความหมายผ่าน
ประสบการณ์ที่เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิดรับก็จะเลือกจดจํา และเลือกตีความหมายในสิ่งที่สอดคล้องกับรสนิยม
หรือความ คุ้นเคย เดิมที่ตนเองมี โดยเดิมกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีประสบการณ์การเปิดรับบทความเชิงโฆษณา
จากหลายแหล่ง ที่มีลักษณะเป็นการบรรยายสรรพคุณสินค้า แล้วเลือกจดจําและตีความหมายจากสิ่งที่
คุ้นเคยว่าบทความเชิงโฆษณามักจะมีภาพโปรโมทสินค้า หรือข้อความเชิญชวนชัดเจน 

3. การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์ การรับรู้ว่าบทความน้ันเป็นบทความ
เชิงโฆษณาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่
แตกต่างกัน 
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 การรับรู้ว่ามีบทความที่ไม่ใช่บทความเชิงโฆษณาที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบทความเชิงโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาผลสํารวจแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไปในทิศทางบวกหรือมาก โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกชอบหากผู้เขียนบรรยายสรรพคุณและให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด และรู้สึกชอบ
หากผู้เขียนวิจารณ์สินค้าอย่างเป็นกลาง ไม่โอ้อวดเกินจริง ในขณะที่ทัศนคติที่มี ระดับต่ําที่สุด คือ รูปแบบ
ของบทความเชิงโฆษณาท่ีมีดาราเป็นผู้สาธิตการใช้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทโฆษณา รวมถึงผู้ที่เขียน

บทความเชิงโฆษณาสามารถเข้าใจได้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเปิดรับบทความเชิงโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในสื่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสื่อหนึ่งทีไ่ด้รับความสนใจในกลุ่มวัยรุ่น
และกลุ่มวัยเริ่มทํางานเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเขียนบทความเชิงโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางใน
สื่ออินเทอร์เน็ตนั้นจึงถึอว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจและควรให้การสนับสนุน เพราะเป็นช่องทางที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพ่ือสร้างการเปิดรับและความตระหนักได้อย่างกว้างขวาง ง่ายดายและรวดเร็ว  

2. ทําให้ทราบได้ว่าช่วงเวลา ความถี่และระยะเวลา อีกทั้งเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคนิยมเปิดรับมีลักษณะ
แบบใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถการวางแผนการ ดําเนินงานการโฆษณาให้เข้าถึงและตรงกับการเปิดรับของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างด ี  

3. จากข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบว่า ผู้บริโภคทั้งที่ทราบและทราบบ้างไม่ทราบบ้างว่า
บทความที่อ่านเป็นบทความเชิงโฆษณาและทั้งที่รู้ว่ามีและไม่มีบทความที่ไม่ใช่บทความเชิงโฆษณานั้นส่วน
ใหญ่ มี ค ว าม เห็ น ว่ า ผู้ เ ขี ย นบทคว าม เ ชิ ง โ ฆษณาคว รมี ก า ร บอกแจ้ ง ใ ห้ ท ร าบว่ า บทคว าม 
แต่ละบทความที่เขียนนั้นเป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ มีการวิจารณ์ที่
เป็นกลาง ไม่โอ้อวดเกินจริง แสดงผลจากการทดลองใช้เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่าชัดเจน และมีความ
จริงใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ และทําให้มีแนวโน้มที่พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์น้ันตาม
บทความเชิงโฆษณาได้มากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่านอีกด้วย  
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