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การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่น
ผู้หญิง” เป็นการศึกษาตัวสาร  (Message) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) เพ่ือ
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ว่าการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นผู้ หญิงอย่าง
นิตยสารแพรวและนิตยสารแอล(ELLE) นั้น มีกลุ่มประเภทสินค้าและบริการใดบ้าง น าเสนอบทความแฝง
โฆษณาในรูปแบบไหนบ้าง ประเภทของสินค้าและบริการใดที่นิยมใช้บทความแฝงโฆษณามากที่สุด 
บทความแฝงโฆษณารูปแบบใดถูกน าเสนอมากที่สุด รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสินค้าและ
บริการกับรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาโดยเปรียบเทียบระหว่างนิตยสารแพรวและนิตยสาร 
แอล(ELLE)  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือบทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสารแพรว ปักษ์
หลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคมปี 2557 จ านวน 12 ฉบับ และนิตยสารแอล (ELLE) เดือนมกราคม 
– ธันวาคมปี 2557 จ านวน 12 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ พบบทความแฝงโฆษณาจ านวน 422 บทความ  
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยท าการประมวลผลหาค่าความถี่ และอัตราร้อยละ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สามารถน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

นิตยสารแอล (ELLE) มีจ านวนชิ้นงานโฆษณารวมทั้งหมดมากกว่านิตยสารแพรว ซึ่งนิตยสารทั้ง 
2 หัวเล่มมีการน าเสนอชิ้นงานโฆษณาปกติมากกว่าบทความแฝงโฆษณา ซึ่งเมื่อเทียบจากสัดส่วนเฉพาะ
ของบทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏ ก็พบว่า นิตยสารแพรวมีสัดส่วนบทความแฝงโฆษณามากกว่านิตยสาร
แอล(ELLE) 
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กลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว มีการ
น าเสนอบทความแฝงโฆษณามากกว่ากลุ่มสินค้าและบริการประเภทอ่ืนๆ อย่างชัดเจน  โดยรูปแบบการ
เน้นสินค้า (Product Documentary) มีการน าเสนอมากท่ีสุด นิตยสารแอล(ELLE) มีจ านวนการน าเสนอ
บทความแฝงโฆษณา มากกว่านิตยสารแพรว โดยไตรมาสที่ 4 มีจ านวนบทความแฝงโฆษณามากที่สุด  
นิตยสารแพรว  กลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว 
มีการใช้บทความแฝงโฆษณามากที่สุด และนิตยสารแอล(ELLE) กลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพ
และความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว มีการใช้บทความแฝงโฆษณามากที่สุดเช่นกัน  ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาระหว่างนิตยสาร แพรวและนิตยสารแอล ( 
ELLE) มีการน าเสนอรูปแบบการเน้นสินค้า (Product Documentary) มากที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบ
การเน้นให้ข้อมูลทั่วไปโดยเชื่อมโยงกับสินค้า (Product Linkage) และอันดับ 3 เป็นรูปแบบการเน้นผู้ใช้
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) การวิเคราะห์ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการอธิบายตามรูปแบบ
การน าเสนอบทความแฝงโฆษณาระหว่างนิตยสารแพรวและนิตยสารแอล(ELLE) พบว่าทุกกลุ่มสินค้าและ
บริการมีการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาแบบเน้นสินค้าเป็นหลักมากที่สุด และการวิเคราะห์รูปแบบการ
น าเสนอบทความแฝงโฆษณาอธิบายตามประเภทกลุ่มสินค้าและบริการพบว่ามีการน าเสนอโดยกลุ่มสินค้า
และบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว มากที่สุด  การวิเคราะห์
พบว่าประเภทของสินค้าและบริการนั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา  
รวมถึงหัวเล่มนิตยสารก็มีความความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าและบริการเช่นกัน  โดยสินค้าประเภท
สุขภาพและความงามฯนั้น ปรากฏมากที่สุด ซึ่งเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยเป็นนิตยสาร
แฟชั่นผู้หญิง นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง(High Involvement)  ซึ่ง
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจดังนั้น จึงไม่แปลกที่กลุ่มสินค้าประเภทนี้จึง
เป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดที่ใช้บทความแฝงโฆษณา จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า บทความแฝง
โฆษณาเป็นรูปแบบสารโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้อ่านวิธีการหนึ่ง โดยมีแนวโน้มในการ
พัฒนาการออกแบบสารโฆษณาในรูปแบบที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่มากขึ้นเพ่ือให้สามารถสร้างทัศนคติ
เชิงบวกให้กับสินค้าและน าไปสู่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตามเป้าหมายได้ในที่สุด 
ค าส าคัญ : บทความแฝงโฆษณา, รูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา, นิตยสารแฟชั่นผู้หญิง, 
                 ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บทความแฝงโฆษณา, โฆษณาแฝง, วิเคราะห์เนื้อหาสาร 
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน  การแข่งขันในตลาดการค้ามีสูงขึ้น ความต้องการในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคือ

เป้าหมายหลักท่ีทุกธุรกิจต้องการ  เป็นที่มาของการใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆเพ่ือเปิดทางและสร้างโอกาส

ให้ผู้บริโภคมองเห็นผลิตภัณฑ์ มีการเปิดรับ เกิดการตระหนักรู้ การจดจ า ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และ

น าไปสู่พฤติกรรมการบริโภคในที่สุด  การโฆษณา คือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่พยายามชักจูงและโน้ม

น้าวใจให้บุคคลมีพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการชักจูงใจและโน้มน้าวใจที่มีรากฐานมา

จากความต้องการและแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  ในบริบทของการโฆษณาในปัจจุบันเกิด มีการ

พัฒนารูปแบบโฆษณาต่างๆเพ่ิมข้ึน ผู้บริโภคซึ่งด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมข้อมูล ได้เสพข้อมูลต่างๆ ทั้ง

ข่าวสารและโฆษณาปริมาณมากที่รายล้อมรอบตัวในรูปแบบต่างๆ อย่างยากจะหลีกเลี่ยง ความคุ้นชินกับ

โฆษณาท่ีรายรอบตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันท าให้ความตื่นเต้นหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากการโฆษณาค่อยๆ

ลดน้อยถอยลง ผู้บริโภคได้สร้างกลไกในการป้องกันตนเองจากข้อมูลที่ถาโถมเกินจ าเป็น รวมถึงความ

ชัดเจนในการเลือกรับสารที่ตนเองต้องการ ด้วยบริบทดังกล่าว จึงน าไปสู่ความจ าเป็นในการให้

ความส าคัญกับการออกแบบสร้างสรรค์สารโฆษณา (Message Design) เพ่ือให้มีประเด็นเนื้อหา 

(Content) ที่ตรงใจผู้รับสารและน าไปสู่การเปิดรับสาร การตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค

ในที่สุด   ในบริบทของนิตยสาร  การลงโฆษณาด้วยแนวทางโฆษณาปกติอาจไม่ได้ประสิทธิภาพสมบูรณ์

เสมอไปด้วยปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันโฆษณาของผู้รับสารอย่างท่ีได้กล่าวไป ในทางกลับกัน ความชัดเจนในการ

เลือกรับสารเฉพาะประเด็นที่ตนสนใจหรือเนื้อหา (Content) ที่ดึงดูดความสนใจและตอบโจทย์ข้อสงสัย

ของผู้รับสารนั้น เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์กลยุทธ์การออกแบบสารโฆษณาด้วยการตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าว โดยการพิจารณาจุดแข็งของนิตยสารคือเนื้อหาหรือ Content จากบทความของกอง

บรรณาธิการ (Editorial) ซึ่งเป็นจุดขายหลักที่ผู้อ่านนิตยสารต้องการเสพและดึงจุดแข็งนั้นขึ้นมาผสาน

รวมกับการโฆษณา(Advertising) เป็นที่มาของการโฆษณาในรูปแบบ “บทความแฝงโฆษณา หรือ 

Advertotial (Advertising + Editorial )” นั่นเอง 
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โดยนิตยสารประเภทหนึ่งที่พบว่ามีการน าเสนอโฆษณาในรูปแบบบทความแฝงโฆษณาในปริมาณ

มากก็คือนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง โดยมีการลงโฆษณาของสินค้าประเภทต่างๆ โดยมีรูปแบบการน าเสนอด้วย

การใช้ความกลมกลืนกับเนื้อหาที่กองบรรณาธิการเขียน มาใช้เขียนโฆษณาเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและ

ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ  น าเสนอเป็นบทความแฝงโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการเน้น

สินค้า (Product Documentary ) เช่น โฆษณาเครื่องส าอางที่อธิบายคุณประโยชน์ของสินค้าอย่าง

ชัดเจนว่าใช้แล้วดีอย่างไร  (Product Linkage) รูปแบบการเน้นผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) เช่น โฆษณา

สถาบันเสริมความงามที่ใช้แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมมาให้ข้อมูลของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความ

น่าเชื่อถือ รูปแบบการเน้นผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) เช่น โฆษณาสินค้าที่ใช้ดารานักแสด

เป็นพรีเซนเตอร์น าเสนอคุณประโยชน์ของสินค้า และรูปแบบการเน้นผู้ใช้ซึ่งบุคคลธรรมดา (Common 

Man) เช่น โฆษณารถยนต์ที่ใช้บุคคลทั่วไปซึ่งได้ทดลองขับข่ีรถมาอธิบายสมรรถนะของรถยนต์ที่ได้ประสบ

มา โดยผู้ศึกษาได้เลือกนิตยสารแฟชั่นผู้หญิงหัวไทยและต่างประเทศที่เป็นที่นิยมมาเป็นกรณีศึกษาอย่าง

ละ 1 หัวเล่ม ได้แก่ นิตยสารแพรว และนิตยสารแอล (ELLE Thailand) โดยทั้งสองเล่มติด 1 ใน 3 อันดับ

แรกของนิตยสารผู้หญิงที่มียอดขายบนแผงสูงสุดในการส ารวจเมื่อเดือนเมษายน  2556 จากการอ้างอิงผล

ส ารวจโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด   โดยการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้เห็นแนวทางการ

น าเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารผู้หญิง รวมทั้งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ใน

การน าเสนอโฆษณาในรูปแบบโฆษณาแฝงที่เหมาะสมกับสินค้า ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ

ในการเข้าถึงผู้รับสารโฆษณา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาประเภทสินค้าและบริการและจ านวนที่ใช้บทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง 
2.เพ่ือศึกษารูปแบบและจ านวนของบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง 
3.เพ่ือศึกษาจ านวนการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา ในนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง 2 เล่ม 
4.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บทความแฝงโฆษณาในนิตยสารทั้ง 2 เล่ม 
5.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารทั้ง 2 เล่ม 
6.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้าและบริการกับรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ในรูปแบบ

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Design) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ซ่ึง
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสารแฟชั่น 2 หัวเล่ม ได้แก่ แพรว(ปักษ์
หลัง) และแอล (ELLE) ที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ ซึ่งมี
จ านวนบทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 422 บทความ เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบการลงรหัส (Coding Sheet) เพ่ือบันทึกความถี่ตาม
ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

1.สัดส่วนของบทความแฝงโฆษณาจากชิ้นงานโฆษณาทั้งหมด   จากการศึกษาพบว่า นิตยสาร
แพรวและแอล    (ELLE) ทั้ง 24 ฉบับ มีชิ้นงานโฆษณาทั้งสิ้น 2,028 ชิ้น โดยนิตยสารแอล (ELLE)  มี
จ านวนชิ้นงานโฆษณามากกว่า คิดเป็นร้อยละ 64.69 ของชิ้นงานโฆษณาท้ังหมด ในจ านวนชิ้นงานโฆษณา
ทั้งหมด แยกเป็นบทความแฝงโฆษณาร้อยละ 21  โดยนิตยสารแอล (ELLE) มีจ านวนชิ้นงานโฆษณารวม
ทั้งหมดมากกว่านิตยสารแพรว  ซึ่งนิตยสารทั้ง 2 หัวเล่มมีการน าเสนอชิ้นงานโฆษณาปกติมากกว่า
บทความแฝงโฆษณา แต่เมื่อเทียบจากสัดส่วนของบทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏ ก็พบว่า นิตยสารแพรวมี
สัดส่วน บทความแฝงโฆษณามากกว่านิตยสารแอล (ELLE) วิเคราะห์ได้ว่านิตยสารสารแพรว ซึ่งเป็น
นิตยสารที่มีจุดเด่นด้านคอลัมน์ที่ให้สาระความรู้ กลุ่มผู้อ่านของนิตยสารแพรวจึงมีความสนใจและตอบรับ
กับสารโฆษณาในเชิงบทความเป็นอย่างดี 

2.ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บทความแฝงโฆษณา  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสินค้าและ
บริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว ถูกน าเสนอมากที่สุด  จ านวน 
256 บทความ คิดเป็นร้อยละ 60.66  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องระดับความเกี่ยวพัน (Involvement) 
ในสินค้าและบริการ ซึ่งสินค้าและบริการประเภทสถาบันเสริมความงาม, เครื่องส าอางราคาสูง และบริการ
ของโรงพยาบาล ซึ่ งถือเป็นประเภทสินค้าและบริการที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริ โภคสูง (High 
Involvement)  ซึ่งผู้บริโภคต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก โดยประเด็นส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภค
ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก เพราะนอกจากมูลค่าของสินค้าและบริการที่สูงแล้ว ยังหมาย
รวมถึงความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภคด้วย  
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3.รูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการเน้นสินค้า 
(Product Documentary) มีการน าเสนอมากที่สุด จ านวน 226 บทความ คิดเป็นร้อยละ 53.55 ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่อง จุดดึงดูดใจ (Appeal) คือมีการน าเสนอด้วยการใช้จุดดึงดูดทางด้าน
เหตุผลเป็นหลัก คือ เป็นการน าเสนอประโยชน์ของสินค้าและบริการ   โดยถ่ายทอดและน าเสนอด้วย
วิธีการใช้สินค้าเป็นตัวเด่น (Product as a Hero)  

4.ความถี่ของการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา ในนิตยสารแพรวและนิตยสารแอล (ELLE)  จาก
การศึกษาพบว่า นิตยสารแอล (ELLE)  มีจ านวนการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาจ านวน 225 บทความ 
คิดเป็นร้อยละ 53.32 มากกว่านิตยสารแพรว โดยไตรมาสที่ 4 มีจ านวนบทความแฝงโฆษณามากที่สุด ซึ่ง
อธิบายได้ว่าแนวโน้มของการใช้บทความแฝงโฆษณาไม่ได้ลดน้อยลงในแต่ละปี รวมถึงในบริบทของการใช้
โฆษณาปริมาณมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะช่วงสิ้นปี ซึ่งเป็นการใช้โฆษณาเพ่ือกระตุ้นการซื้อและ
โน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคในช่วงเทศกาล 

5.เปรียบเทียบประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแพรวและนิตยสาร
แอล (ELLE) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา 
และของใช้ส่วนตัว มีการใช้บทความแฝงโฆษณามากที่สุด โดยอาจอธิบายได้จากกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศึกษาวิจัยซึ่งนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง ซึ่งเนื้อหาหรือ Content ของบทความแฝงโฆษณาของสินค้า
กลุ่มนี้จึงสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน  

 6.เปรียบเทียบรูปแบบการใช้บทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแพรวและนิตยสารแอล (ELLE)  
จากการศึกษาพบว่า มีการน าเสนอรูปแบบการเน้นสินค้า (Product Documentary) มากที่สุด รองลงมา
เป็นรูปแบบการเน้นให้ข้อมูลทั่วไปโดยเชื่อมโยงกับสินค้า (Product Linkage) มากเป็นอันดับ 2    อันดับ 
3 เป็นรูปแบบการเน้นผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities)  

7.ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้าและบริการกับรูปแบบของบทความแฝงโฆษณา สามารถ
อธิบายแจกแจงรายหัวเล่มได้ 2 แนวทางคือ  

นิตยสารแพรว 
1.ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการอธิบายตามรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา  พบ

ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มสินค้าและบริการประเภทเสื้อผ้าและของใช้เบ็ดเตล็ดส่วนตัว ใช้รูปแบบเน้น
สินค้ามากที่สุด และกลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้
ส่วนตัว ใช้รูปแบบเน้นผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากที่สุด  
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2. รูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาอธิบายตามประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ พบว่า
กลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว เป็นกลุ่มสินค้า
และบริการที่ปรากฏรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาครบทุกรูปแบบ  

 นิตยสารแอล (ELLE)  
1.ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการอธิบายตามรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา พบว่า  
กลุ่มสินค้าและบริการประเภทเสื้อผ้าและของใช้เบ็ดเตล็ดและกลุ่มสินค้าและบริการประเภท

สุขภาพและความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว ใช้รูปแบบเน้นสินค้ามากที่สุด  
2. รูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณาอธิบายตามประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ  พบว่า 

มีความสอดคล้องตรงกับนิตยสารแพรวในประเด็นที่น่าสังเกตคือ กลุ่มสินค้าและบริการประเภทสุขภาพ
และความงาม เครื่องส าอาง ยา และของใช้ส่วนตัว เป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่ปรากฏรูปแบบการ
น าเสนอบทความแฝงโฆษณาครบทุกรูปแบบ และเป็นประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บทความแฝงโฆษณา
มากที่สุด ในทุกรูปแบบ  
  

จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสินค้าและบริการ
กับรูปแบบการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหัวเล่มนิตยสารกับประเภทของ
สินค้าและบริการ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.การผสานการศึกษาวิจัยลักษณะนี้กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มนักวางแผนโฆษณาหรือผู้ออกแบบสารโฆษณาเพ่ือศึกษาเหตุผล 

ที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์สารโฆษณาในรูปแบบบทความแฝงโฆษณา ตลอดจนผลตอบรับที่

เกิดข้ึนจากการน าเสนอบทความแฝงโฆษณา 

2.การเพ่ิมเติมในด้านผู้รับสาร (Receiver) ที่มีต่อบทความแฝงโฆษณา ว่ามีการเปิดรับ การ

ตระหนักรู้ และทัศนคติต่อบทความแฝงโฆษณาอย่างไร 
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3.การศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงเปรียบเทียบปีของนิตยสารแต่ละหัวเล่มเพ่ือเห็นแนวโน้มของการใช้

บทความแฝงโฆษณา 

4.การศึกษาเรื่องโฆษณาแฝงในบริบทของสาร ( Message) ที่ปรากฏในสื่ออ่ืนๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) และสื่อเคลื่อนที่ (Transit 

Media)เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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