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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา1.ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือ

โฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร2.เป็นการศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณา

ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ วิธีการด าเนินการวิจยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบั

รายได ้มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นความเป็นส่วนตวั และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลมีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา

ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
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Abstract 

 

This research aims to study The market share that affects the online awareness of the population 

in the city of Bangkok  and is to study the online awareness of the population in the city of Bangkok. 

This research is a quantitative analysis, a method of conducting research, using the questionnaire 

as a tool to collect data from the population in the city of Bangkok, the number of 385 people, the 

statistics used in the analysis are for frequency, per cent, the average, the standard deviation, and statistical 

regression at a significant level of 0.05 

Research has found that factors affecting the online advertising of the population in the 

metropolitan area are based on essential elements, such as gender, education, career and income levels, 

and affect the online advertising of the population in the metropolitan area. Personal service activities 

affect the public's online awareness of the city of Bangkok. 
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บทน า 

 

ในยคุโลกาภิวตัน์(Globalization) ท่ีมีเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัใหม่ท่ีมีอิทธิพลท าให้
เศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัมากยิง่ขึ้น ในหลายหลายๆดา้น อาทิเช่น ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีกา้วหนา้และ
เพิ่มศกัยภาพสูงมากขึ้น สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและยงัช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ไดห้ลากหลายทาง รวดเร็วทนัต่อการใชง้าน พร้อมเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่ทั้งโลกดว้ยอินเตอร์เน็ต ท าใหธุ้รกิจ
มีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นทัว่โลกปัจจุบนัน้ีการท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ เลือกใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ มกัจะเกิด
จากค่านิยม ความเช่ือ การรับรู้แบบปากต่อปาก การรับรู้ผา่นส่ือโฆษณาต่าง ๆทางส่ือออนไลน์และออฟไลน์ 
ท่ีมีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของส่ือโฆษณาออนไลน์และสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจจะเกิด
จากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง6ดา้น เพื่อน าผล



 
 

การศึกษาคน้ควา้นในคร้ังน้ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ ดา้นต่าง ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีมีความสนใจจะท า
ส่ือโฆษณาออนไลน์ ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคิดคน้ ในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑด์า้นส่ือ
และใชก้ารโฆษณาเป็นการขยายผลิตภณัฑใ์หท้นัต่อกบัการซ้ือของผูบ้ริโภค การน าเสนอส่ือโฆษณา
ออนไลน์ รูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของประชากรยคุใหม่ ท่ามกลางแข่งขนัท่ีเกิดขึ้นสูงใน
ปัจจุบนัน้ี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.เป็นการศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6 Ps ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจยัน้ีผูวิ้จยัจะท าการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะท าแบบสอบถามไวท้ั้งส้ิน 385 ราย ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ี
แน่นอน ตามวิธีของ W.G. Cochran โดยมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ0.05 
 



 
 

ขอบเขตเน้ือหา การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากหนงัสือ ต ารา บทความในส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ขอบเขตด้านช่วงเวลาศึกษา  การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการการวิจยั
เบ้ืองตน้ การท าวิจยัตามขั้นตอน การเขียนงานวิจยั การรวบรวมรูปเล่มการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
ระหวา่งเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการรับรู้ 

การรับรู้ (Perception) G. Belch & M. Belch, 2007 ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ คือ วิธีการท่ีบุคคล
รู้สึก โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง5 ส่วนเขา้มาเป็นส่วนประกอบ ในการใช ้(Sense) ตีความ (Interpret) และ
เขา้ใจ(Comprehend) ถึงส่ิงเร้า(Stimuli)ต่างๆท่ีมีหลากหลาย (Arens, 2004) โดยการรับรู้ถือวา่เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัภายในต่างท่ีมีมา เช่นความเช่ือ ประสบการณ์การเลือก
จดัเก็บของขอ้มูลแลว้น ามาตีความขอ้มูลและความคาดหวงันอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของส่ิงเร้า
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น (Characteristic Stimulus) เช่นขนาดสีสันความหนาแน่นและบริบทท่ีแวดลอ้ม
และเก่ียวขอ้งในขณะท่ีเห็นหรือไดย้นินั้นเอง 

โจเซฟทีแคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดใ้หค้วามหมายากระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรือการรับรู้ข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองท่ีท าการกรองขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการรับรู้ของมนุษยซ่ึ์ง
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตามล าดบัดงัน้ี (1)การเลือกเปิดรับ  เป็นขั้นตอนแรกในการเลือกรับช่องทางการส่ือสาร
ของแต่ละบุคคลจะเลือกท าการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งสารต่าง ๆ( 2)การเลือกใหค้วามสนใจ 
ผูท่ี้เปิดรับขอ้มูลข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใหค้วามสนสนใจเฉพาะในข่าวจากท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีสนใจโดยจะ
เลือกตามความสนใจและความคิดเห็นเฉพาะของตนเองเพื่อสนบัสนุนทศันคติหรือขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้และ
หลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ใหค้วามสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจความรู้ความตอ้งการหรือทศันคติเดิม ๆท่ีมีอยู่( 3)การ
เลือกรับรู้และตีความหมาย  เม่ือบุคคลมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ก็ใช่วา่จะท าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งหมด
ตามความรู้สึกนึกคิดท่ีอยากจะส่ือของผูส่้งสารไดเ้สมอไปเพราะถา้คนเรามกัท่ีจะเลือกรับรู้และท าการ
ตีความหมายของสารท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความสนใจ( 4)การเลือกจดจ า บุคคลมกัจะเลือกจดจ าขอ้มูล



 
 

ข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความสนใจความตอ้งการทศันคติฯลฯของตนเองและมกัจะลืมหรือไม่น าขอ้มูล
ข่าวสารไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจไม่เห็นดว้ยหรือเร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดของตนเอง 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่ือโฆษณาออนไลน์ 

ภาวุธพงษ ์วิทยภานุ และสุธนโรจน์อนุสรณ์ (2551 , น. 78) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือโฆษณา

ออนไลน์ คือ รูปแบบความพยายามในการใหข้อ้มูล (Information) เพื่อก่อใหเ้กิดการรับรู้การสร้างสรรค์

ใหแ้ก่ธุรกิจและก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนซ้ือขายกนัตามมา ผา่นการส่ือสารดว้ยการเรียกวา่โฆษณาออนไลน์

โดยอาจจะเป็นการส่ือสารกนัระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ ในปัจจุบนัน้ีการส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพไดมี้การ

น าเอาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการส่ือสารเพื่อความรวดเร็วและทัว่ถึง  Belch & Belch (2009) 

ไดใ้หค้วามหมายของส่ือโฆษณาออนไลน์ คือ การส่งเสริมการขาย ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งหน่ึง โดยเป็น

วิธีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว เพื่อเพิ่มการสร้างยอดขายจากผูจ้ดัจ าหน่าย จึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างส่ือโฆษณา

ออนไลน์ โดยส่ืออินเตอร์เน็ตจะส่งผลในการเพิ่มศกัยภาพของการส่งเสริมการขายใหก้บัธุรกิจนั้น ๆ 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 6 ด้าน 

อาณติั ลีมคัเดช (2546 ,หนา้ 40-46 ) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ผูป้ระกอบการของไทยท่ียงัไม่เคยท าการส่งออกมาก่อน และไม่สนใจท่ีจะท าการส่งออก อาจยงัมองไม่เห็น
ถึงความส าคญัของการเปิดขายสินคา้หรือผลิตภณัฑบ์นเคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เคร่ืองการันตีในการ
รับประกนัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ ส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหก้ารขายของออนไลน์
ประสบความส าเร็จในดา้นของยอดขายและการท าก าไร คือการท าการตลาดควบคู่ไปดว้ย แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดดัง่เดิม 4P และ ( 2P ใหม่ ) คือ Personalization และ Privacy ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้เกิด
แนวคิดท่ีประยกุตแ์ละสอดคลอ้งในการใชอ้งคป์ระกอบการตลาดดัง่เดิม บวกกบัความทนัสมยัของ
เทคโนโลยท่ีีท าใหเ้กิดองคป์ระกอบการตลาดแบบใหม่ ๆ ท่ีตอบสอนงความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 6ประการหรือ 6Ps ดงัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง 
(Personalization) ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธีรพล จ๋ิวเจริญและศศิประภา พนัธนาเสวี(2560)ไดศึ้กษาอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือโซเซียล
มีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ เป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณ วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือโซเซียลมีเดีย



 
 

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
ไดแ้ก่การโฆษณาผา่นส่ือโซเซียลมิเดีย  และการรับรู้ตราสินคา้  

ทรงศกัด์ิ ศรีสวย(2560)ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยวตัถุประสงคท่ี์ศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

การตอบสนองของผูบ้ริโภคแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือ  

กรกานต ์เพชรประดบั(2559) ไดศึ้กษาการรับรู้และการจดจ าส่ือโฆษณากบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางประทินผิว กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร งานวิจยัช้ินน้ีเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยท่ี

ใหค้วามส าคญักบัส่ือโฆษณา ส่ือวิทยโุทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสาร ส่ือออนไลน์ ส่ือ

วิทยกุระจายเสียง ณ จุดซ้ือ  

วาราดา จนัทร์เพญ็(2561)ไดศึ้กษาวิธีการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

การเขียนส่ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 รองศาสตราจารยสุ์วรรณี โพธิศรี(2558) ไดศึ้กษาการรับรู้และการตอบสนองต่อส่ือโฆษณา

ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัรุ่น วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภควยัรุ่นท่ีมีต่อ

โฆษณาออนไลน์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้โฆษณาออนไลน์กบักระบวนการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภควยัรุ่นโดยใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทาง

การตลาด และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือโฆษณาออนไลน์ เป็นการวิจยัท่ีมีแบบผสมผสานระหวา่งวิจยัเชิง

คุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ 

ชิสากญัญ ์ศุภวงคธ์นากานต(์2557) ไดศึ้กษาการรับรู้ตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาการรับรู้และ

ความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนวคิดทฤษฎี

ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่แนวคิดตราสินคา้ การตระหนกัรับรู้ในตราสินคา้  

กาญจนา มีศิลปวิกกยั(2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและการ

โฆษณาดว้ยส่ือใหม่กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ วตัถุประสงคข์อง

การศึกษา เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และการโฆษณาดว้ยส่ือใหม่กบัการรับรู้

ของผูบ้ริโภค แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด การ

โฆษณา ส่ือใหม่ การรับรู้   

ทศัวรรณ จิตตยะโสธร(2556)ไดศึ้กษาการศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทศัน์ดาวเทียม : 

กรณีศึกษารายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของ บริษทั จีเอม็เอม็แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) งานวิจยัช้ินน้ี



 
 

เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ วตัถุประสงคข์องการศึกษารูปแบบและลกัษณะการโฆษณาแฝง กระบวนการ 

วิธีการลงโฆษณาแฝงและประสิทธิผลของการโหษณาแฝงในโทรทศัน์ดาวเทียม แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ การรับรู้ การส่ือสารเพื่อโนม้นาวใจ  โฆษณาแฝง และรูปแบบการโฆษณาแฝง  

นายพงษน์รินทร์ ปิดจตุัรัส(2553) ไดศึ้กษาการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือของผูช้มท่ีมีต่อโฆษณา

แฝงในรายการละครซิทคอม/เกมโชว ์: กรณีศึกษารายการระเบิดเถิดเทิง ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก

ช่อง 5 โดยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการรับรู้ท่ีมีต่อโฆษณาแฝงของผูช้มรายการละคร

ซิทคอม และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูช้มหลงัจากรับชมโฆษณาแฝงในรายการละครซิทคอม  

วาทินี เจียมสุขสุจิตต ์(2552) ไดศึ้กษาการโฆษณาออนไลน์ท่ีมีผลต่อการสั่งซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ วตัุประสงคข์องการศึกษาเพื่อใชศึ้กษารูปแบบการโฆษณาออนไลน์และพฤติกรรม

การเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาออนไลน์ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค รูปแบบการโฆษณา  

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัน้ีผูวิ้จยัใชรู้ปแบบวิจยัเชิงปริมาณ(Qualititative Research)  
1.ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง : ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ 
ดงัน้ีโดยอาศยัจากกการใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง แบบท่ีไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่ง

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

เพศ อาย ุสถานภาพ  การศกึษา รายได ้อาชพี 

ส่วนประสมทางการตลาด 6 P 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นสง่เสรมิการจดัจ าหน่าย ดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคล 
ดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั 

การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

การเปิดรับส่ือ   

   การเลือกสนใจ 

การเลือกตีความเขา้ใจ  

 การเลือกจดจ า 

(Belch & Belch ) 



 
 

ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจ านวนทั้งส้ิน 385 ราย  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูท้  าการศึกษาไดใ้ชก้าร
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size)  

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล   

2.1 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดและน าเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) 

2.2น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปตรวจหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่ามากกวา่ 0.7 ซ่ึงสามารถ
นาไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้กลุ่มทดลองจานวน 30 ไดค้่าเท่ากบั 0.966 

3.สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ(Percentage) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) ค่าเฉล่ีย (Mean) และสถิติเชิงอา้งอิงเป็นการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา  โดยการใช้ T-Test   F-Test (ANOVA)  
Regression Analysis 

 

ผลการวิจัย 

 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยัพบวา่ดา้นเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน มีอายรุะหวา่ง 20 - 25 ปี มีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญา เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยูท่ี่ 20,001 - 25,000 บาทปัจจยัส่วนบุคคล
มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.270 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั4.453 รองลงมาคือ
ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.410 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.330 ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.270 ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.140 ดา้นการรักษา
ความเป็นส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.020ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั(Privacy) ผลการวิเคราะห์พบวา่
ค่าเฉล่ียนส่วนประสมทางการตลาดในการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.020 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.417  



 
 

1.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนั
จะใหร้ะดบัความส าคญัของการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05    

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6 Ps ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดา้นการเปิดรับส่ือปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีผลต่อการรับรู้
ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลต่อการ
รับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการเลือกสนใจปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการใหบ้ริการส่วน ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลต่อการรับรู้
ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานค ดา้นการเลือกตีความหมาย ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลต่อ
การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกจดจ า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการ
รับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลต่อ
การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 

 
 ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นหลกัการของความ

เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นของมนุษยน์ั้นเกิดจากปัจจยัภายนอกมากระตุน้ โดยเช่ือวา่



 
 

มนุษยมี์การด าเนินชีวิตตามท่ีสังคมไดก้ าหนดไวใ้ห ้คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีต่างกนัไป จะมี

พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะสังคมท่ีเติบโตมา ทั้งน้ีมีผลการศึกษาท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รองศาสตราจารยสุ์วรรณี โพธิศรี (2558) ศึกษาการรับรู้และการตอบสนองต่อ

ส่ือโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัรุ่น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้และการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์

ของผูบ้ริโภควยัรุ่น นอกจากน้ียงัมีบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นายพงษน์รินทร์ ปิอจตุรัส (2553) 

ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือของผูช้มท่ีมีต่อโฆษณาแฝงในรายการละครซิทคอม/เกมโชว ์: 

กรณีศึกษารายการระเบิดเถิดเทิง ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 

และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัต่อโฆษณาแฝงในรายการละครซิทคอม/เกมโชว ์ 

ผลวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล และ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ซ่ึงผล

การศึกษาบางส่วนสอดคลอ้งกบั รองศาสตราจารยสุ์วรรณี โพธิศรี(2558) ศึกษาการรับรู้และตอบสนองต่อ

ส่ือโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัรุ่น ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่างในการรับรู้

ส่ือโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงอธิบายไดจ้ากฉตัราพร เสมอใจ และ ฐิตินนัท ์วารีวนิช (2551) ใหค้วามหมายของ

ส่วนประสมทางการตลาด คือเป็นการตอบสนองความความตอ้งการของลูกคา้อยา่งหน่ึงโดยสร้างขึ้นจาก

การความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชส่ิ้งกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครับรู้ในการส่ือ

เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคอยากใช ้และท าการซ้ือดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะนการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.จาการศึกษาดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20 -

25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และระดบัรายไดต้่อเดือน 25,001 – 

30,000บาท ดงันั้นธุรกิจ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีใหค้วามสนใจ สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผน

ในการท าส่ือโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการนั้น ๆใหเ้หมาะสมกบั

โฆษณาดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการนั้น ๆ มากยิง่ขึ้น 



 
 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ผูท่ี้จดัท าส่ือโฆษณาออนไลน์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหป้ระเด็น

ความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์รูปแบบของส่ือโฆษณาออนไลน์ ตอ้งมีความหลากหลาย แปลกใหม่ น่าสนใจ 
สามารถส่ือถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งครบถว้น เขา้ใจง่าย และกระชบั เพื่อสร้างความสนใจและการเปิดรับส่ือ 

2. ดา้นราคา ตอ้งแสดงใหเ้ห็นชดัเจน เน่ืองจากบุคคลส่วนใหญ่จะน าราคาจากส่ือโฆษณาออนไลน์
และประโยชน์ของตวัผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น ๆ ไปเปรียบเทียบ 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตอ้งท าการเลือกช่วงเวลาใหเ้หมาะสมในการน าเสนอส่ือโฆษณา จาก
ผลการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ดงันั้นควรเลือกช่วงเวลา พกักลางวนั หรือ
ช่วงเลิกงาน ในการน าเสนอ 

4.ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ผูท่ี้จดัท าส่ือโฆษณาออนไลน์และผูท่ี้เก่ียว จะตอ้งส่ือถึง
ผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจนเพื่อกระตุน้ความสนใจใหก้บัคนดู 

5. ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก 2.6 มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการน าขอ้มูลตรง
นั้น มาน าเสนอส่ือโฆษณาออนไลน์ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูรั้บชมมาขึ้น 

6.ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีจดัท าส่ือโฆษณาออนไลน์และผูท่ี้เก่ียว จะตอ้งถามความยนิยอม
ของผูท่ี้รับชมส่ือโฆษณาออนไลน์ก่อนทุกคร้ังในการเก็บรวมรวมขอ้มูลของผูช้มไวเ้พื่อเป็นฐานขอ้มูลใน
การท าส่ือโฆษณาออนไลน์ในคร้ังต่อ ๆไป 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.ควรท าการส ารวจเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือเชิงลึก เพื่อใหท้ราบถึงการเปิดรับส่ือ การเลือก
สนใจ การเลือกตีความหมาย การเลือกจดจ าของผูบ้ริโภคในการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์มากยิง่ขึ้น 

3.ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีเคยท าก่อนหนา้น้ีเพื่อน ามาหาจุดบกพร่อง และ
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้น 
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