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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาของบทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของ
ผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรี โดยใชการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหา (Content Analysis) เปรียบเทียบในความเหมือนและ
ความแตกตางของโฆษณาทั้ง 2 ประเภท ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผูโฆษณาผลิตภัณฑดูแลผิวสวนใหญนิยมใชโฆษณาในรูปแบบทั่วไปมากกวาบทความแฝงโฆษณา 
2.  รูปแบบที่โฆษณาทั้ง 2 ประเภทมีความเหมือนกัน คือ กลยุทธการนําเสนอหรือจัดวางสารโฆษณา ทั้งนี้ผูโฆษณามากกวา

ครึ่งจะเลือกนําเสนอเฉพาะบทความแฝงโฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น มีเพียงสวนนอย
เลือกจัดวางไวในหนาคูกัน หรือจัดวางไวหนาติดกัน ใชเนื้อที่โฆษณาขนาด 1 หนา ใชสี 4 สี ใชภาพถายจริงในการโฆษณา
สินคา และไมนิยมระบุวาเปนเนื้อที่โฆษณา 

3.  รูปแบบที่สารโฆษณาทั้ง 2 ประเภท มีความตางกัน คือ บทความแฝงโฆษณามีกลยุทธในการเสนอขายสินคาแนบเนียน
กวาโฆษณาในรูปแบบทั่วไป โดยสังเกตจากขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่นําเสนอนั้นสวนใหญจะแฝงอยูในรูปขอเขียนแบบบท
สัมภาษณหรือบทสนทนา ใชภาพบุคคลทั่วไป ภาพผูที่มีช่ือเสียง และภาพผูเคยใชสินคามารับรองคุณภาพสินคามากกวาภาพ
โฆษณาสินคาโดยตรง สวนโฆษณาในรูปแบบทั่วไปสวนใหญจะใชขอความโฆษณาสั้นๆ บรรยายสรรพคุณสินคาแบบ
ตรงไปตรงมา และนิยมใชรูปภาพประเภท “ภาพแสดงสินคาเพียงอยางเดียว” 

4.  ในสวนของเนื้อหาโฆษณา พบวา องคประกอบเนื้อหาที่สารโฆษณาทั้ง 2 มีเหมือนกัน คือ สวนใหญจะไมระบุสถานที่
จําหนาย ราคา ช่ือบริษัทผูผลิต และคําขวัญ สําหรับการระบุช่ือสินคาพบวา บทความแฝงโฆษณาสวนใหญ และโฆษณาในรูป 
แบบทั่วไปทุกช้ินงานมีการระบุช่ือสินคา นอกจากนี้พบวา บทความแฝงโฆษณาสวนใหญ และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเกือบ
ทั้งหมดมีการระบุสรรพคุณสินคา ในสวนของเนื้อหาที่นําเสนอนั้น สารโฆษณาทั้ง 2 มีความแตกตางกัน คือ บทความแฝง
โฆษณาสวนใหญจะบอกสรรพคุณสินคาผานผูใช ขณะที่โฆษณาในรูปแบบทั่วไปผูโฆษณาจะเปนผูพรรณนาสรรพคุณสินคา
โดยตรง 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the “regular advertisements” and “advertorials” of skin care 
products in women magazines. The content analysis was a research method used to identify the similarities and 
differences between these two advertising methods. The results of the research can be summed up as follows: 

1.  Most advertisers of skin care products used more regular advertisements than advertorials.  
2.  In terms of the advertising format, the similarities between the regular advertisement and the advertorial 

are the message strategies, the number of pages (one page), colors (4 colors), the identification of the advertisers 
(not identified), and the use of photographs. More than half of the common message strategies was the single 
strategy, either a regular advertisement or an advertorial.  



 

3.  The differences were the message formats and the type of pictures.  The advertorials delivered more subtle 
messages than the regular advertisements.  In the advertorial, the product information was written mostly as an 
article in forms of interview scripts or dialogues.  The pictures of people, celebrities, and product users who 
endorsed the products were used more than the pictures of the products themselves.  On the contrary, the short 
messages which directly described the product benefits and the pictures of the products were the common     
strategy in the regular advertisements.  

 4.  In terms of the advertising content, most regular advertisements and advertorials did not identify retail 
outlets, price, manufacturers, and slogans.  The brand was presented in most advertorials and all regular 
advertisements.  Most advertorials and almost all of the regular advertisements provided the consumers with 
product qualifications.  On the other hand, in advertorials, product users described the advertised product 
whereas in regular advertisements, advertisers described the advertised product. 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

กลยุทธของการแฝงการโฆษณาสินคาไวในรูปของบท 
ความ (Advertorial) ในสื่อนิตยสารทุกวันนี้กําลังไดรับความ
นิยมใชกันอยางกวางขวาง และมีแนวโนมวาจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธการแฝงโฆษณาที่กลาวถึงนี้ ถูก
พัฒนาขึ้นจากงานเขียนดานการประชาสัมพันธผสมผสาน
กลมกลืนกับการโฆษณาขายสินคา ดวยเหตุที่นักการตลาด
เกรงวาการโฆษณาขายสินคาดวยรูปแบบเดิมๆ อาจทําใหผู 
บริโภคขาดความเชื่อถือเบื่อหนายกับการถูกกระตุน และ
ผลักดันใหซื้อสินคาโดยปราศจากความจําเปน (อติมา   
จันทรดา, 2541) นักการตลาดจํานวนหนึ่งจึงคิดหาวิธีการ
โฆษณาใหมๆ ที่แนบเนียนยิ่งขึ้น เพื่อเสนอขายสินคาไปยัง
ผูบริโภค ซึ่งก็คือ การแฝงการโฆษณาขายสินคาไวในบท 
ความ เพราะมองวาบทความแฝงโฆษณาสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาที่เปนประโยชนตอผูบริโภค และนาช่ือถือ
มากกวาโฆษณาในรูปแบบทั่วไป  

สําหรับกลยุทธการแฝงโฆษณาสินคาในรูปของบท 
ความ ผูโฆษณาพยายามใชวิธีเบนความสนใจของผูบริโภค
ไปยังสาระความรูตางๆ ที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาของบท 
ความแฝงโฆษณา หรือเรื่องราวที่ผูเขียนบทความตองการ
บอกเลาใหกับผูอานไดทราบ ดวยวิธีการโฆษณาอันแยบยล
เชนนี้ การโฆษณาขายสินคาในรูปของบทความแฝงโฆษณา
จึงเปนการเพิ่มคุณคา และสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคา
ไดมาก นั่นเปนเพราะผูบริโภคมองขามเจตนาที่แทจริงของ
ผูโฆษณา โดยเพงเล็งความสนใจไปที่สารประโยชนที่ตน
ไดรับจากการอานบทความแฝงโฆษณาเสียมากกวา 

อยางไรก็ดี ทุกวันนี้การเสนอขายสินคาในรูปของ
โฆษณาทั่วไปก็มิไดมีคุณคาลดลงแตอยางใด เพราะนักการ
ตลาดจํานวนมากยังนิยมใชโฆษณาในรูปแบบทั่วไปในการ
เสนอขายสินคา เนื่องจากเห็นวาสามารถบรรยายสรรพคุณ 
 

ของสินคาไดอยางตรงไปตรงมา ซึ่งถือเปนขอดีของโฆษณา
รูปแบบนี้ที่ผูบริโภคจะไดทราบถึงคุณสมบัติที่ซอนเรน 
ทราบถึงความแตกตางระหวางสินคาของตนกับสินคาของ
คูแขงไดอยางชัดเจน และสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิด
พฤติกรรมการซื้อไดโดยตรง (เสรี  วงษมณฑา, 2544) 

ผลิตภัณฑดูแลผิวเปนผลิตภัณฑอีกประเภทหนึ่งที่
นิยมใชการเสนอขายสินคาผานบทความแฝงโฆษณาและ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไป ในอนาคตมีแนวโนมวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวจะลงโฆษณาในนิตยสารสตรีเพิ่มขึ้นทุกๆ ป (Media 
Data Resource, 2544) เนื่องจากตลาดเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวมีการแขงขันกันคอนขางสูง ผูโฆษณาจึง
ตองแสวงหาวิธีการสงขาวสารเกี่ยวกับสินคาของตนให
สามารถเขาถึงผูบริโภค และเกิดประสิทธิผลมากที่สุดโดย
พยายามออกแบบสารโฆษณาทั้ง 2 ใหมีรูปแบบเนื้อหาหลาก 
หลายและดูนาสนใจ 

การนําเสนอขอมูลขาวสารผานบทความแฝงโฆษณา
อาจมีความแตกตางจากรูปแบบและเนื้อหาของโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปอยูหลายประการดวยกัน เชน วิธีในการเสนอ
สารโฆษณา ภาษาที่ใช และวิธีในการจัดวางสินคา โดยความ
แตกตางของโฆษณาทั้ง 2 ประเภทนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรนํามา
ศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความตาง เพื่อที่
เจาของสินคาและผูโฆษณาจะไดทราบวารูปแบบและ
เนื้อหาของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปของสินคาดูแลผิวที่นิยมใชในปจจุบันเปนอยางไร   
มีความเหมือนและแตกตางกันตรงไหน โดยผลการวิจัยที่
ไดนี้จะใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาของบท 
ความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิต- 
ภัณฑดูแลผิว รวมทั้งผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับเจตนารมณที่แทจริงของ
เจาของสินคา และผูโฆษณา 

 



 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเนื้อหาของบทความแฝง

โฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิต- 
ภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรี   
 
คําถามการวิจัย 

บทความแฝงโฆษณามีรูปแบบและเนื้อหาแตกตางจาก
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสาร
สตรีอยางไร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
นิตยสารสตรี 

นิตยสารสตรี มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อกลุม
ผูอานที่เปนผูหญิง ภายในเลมประกอบดวยเนื้อหาสาระ
ความรู และความบันเทิงตางๆ ที่ผูหญิงช่ืนชอบ เชน บท 
ความ บทสัมภาษณ เกร็ดความรู รวมทั้งสารโฆษณาตางๆ 
ที่มีภาพประกอบ และมีสีสันสวยงาม (เยาวภา  เจริญศิลป, 
2530; และ อุบลวรรณ  ปติพัฒนะโฆษิต และอวยพร  พานิช, 
2532) มีการกําหนดชวงเวลาที่แนนอนในการตีพิมพเพื่อ
ออกจําหนาย หนาที่ของนิตยสารสตรีในปจจุบันนอกจาก
จะใหความรู และความบันเทิงแลวยังทําเปนพื้นที่สําหรับ
ใหบริการแกธุรกิจโฆษณา และเปนสื่อที่ถายทอดหลอหลอม
แบบแผนการบริโภคใหเขากับผูอานแตละกลุมอีกดวย 
(วริทรา  ไกยูรวงศ, 2540) 

 
บทความแฝงโฆษณา 

บทความแฝงโฆษณา คือ ลักษณะของการโฆษณา
ประเภทหนึ่งใหขอมูล ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับสินคาและ
บริการขององคกรโดยการซื้อเนื้อที่สื่อ ปกติจะพบในนิตย- 
สารหรือหนังสือพิมพทองถิ่น บทความแฝงโฆษณาบางชิ้น
จะไมมีการระบุหนาโฆษณา และบางชิ้นงานอาจมีมากกวา 1 
หนา และเรียกรองความสนใจจากผูอานโดยการจัดวางรูป 
แบบการเสนอสารโฆษณา การจัดวางตัวอักษร และภาพ 
ประกอบตางๆ ใหนาสนใจ ที่สําคัญบทความแฝงโฆษณา
สวนใหญจะเขียนใหดูเสมือนวา การเผยแพรนั้นไมใชการ
โฆษณา เนื่องจากจะเนนใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ เปน
สารประโยชนกับผูอาน การสัมภาษณ และสาธิตวิธีใช 
สินคา (Harrison, 1995) เพื่อใหผูบริโภคเชื่อถือในเนื้อหาที่
นําเสนอ และรูสึกวาไดรับสารประโยชนจากอานบทความ

นั้น ผูบริโภคจึงมีทัศนคติดีตอตราสินคา นับวาเปนการ
เพิ่มพูนโอกาสใหเกิดการบริโภคสินคาไดมากขึ้น 

 
โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

โฆษณาเปนเสนทางที่สั้นที่สุดในการกระจายสินคา 
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค อีกทั้งเปนสื่อกลางของการซื้อขาย
สินคาโดยตรง (อุบลวรรณ  ศิริยุวศักดิ์, 2542) สามารถกระ 
ตุนใหผูบริโภคเกิดความอยากรูอยากเห็น และเปนเครื่องมือ
ในการสงเสริมการตลาดที่สามารถสงขาวสารออกไปซ้ําๆ 
กันไดหลายครั้ง สําหรับการโฆษณาในสื่อมวลชน ไดแก 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรือนิตยสารน้ันจําตองชําระ
เงินซื้อเนื้อที่ หรือซื้อเวลาดวยกันทั้งสิ้น (สุปญญา  ไชยชาญ, 
2543) ดวยเหตุที่โฆษณาโดยทั่วไปมีเปาหมายหลักเพื่อจูงใจ
ใหผูบริโภคซื้อสินคา สารโฆษณาจึงตองใชศิลปะการสื่อ 
สารที่เราใจ เชน การใชภาพที่กอใหเกิดความรูสึกคลอย   
ตามคําพูด การใชขอความกะทัดรัด จดจํางาย ตลอดจนการ
สรางสรรคงานโฆษณาทั้งดานรูปแบบเนื้อหาเพื่อใหผู 
บริโภคเกิดความปรารถนาในตัวสินคา 

 
การสรางสรรคงานโฆษณาในนิตยสาร 

การสรางสรรคงานโฆษณาลงในหนากระดาษของ
นิตยสาร เพื่อสื่อขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารไดอยางครบ 
ถวน ตรงตามความมุงหวังของผูโฆษณานับวาเปนเรื่องคอน 
ขางยาก เพราะนิตยสารมีพ้ืนที่จํากัด และปจจุบันจํานวนหนา
โฆษณาในนิตยสารฉบับหนึ่งๆ มีจํานวนมาก (Russell & 
Lane, 1999) ซึ่งหากสารโฆษณานั้นไมตรงกับความสนใจ    
ที่แทจริงของผูบริโภค ผูบริโภคอาจไมสนใจเปดรับสาร
โฆษณานั้น นักโฆษณาจึงพยายามคิดคนกลยุทธตางๆ ใน
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนารูปแบบเนื้อหาการ
สรางสรรคงานโฆษณาสินคาในนิตยสารใหดูโดดเดน และ
นาสนใจมากขึ้น  

การโฆษณาขายผลิตภัณฑดูแลผิวก็เชนกัน แมวาผู
โฆษณาจะใชกลยุทธในการสื่อสารตราสินคา และสงผาน
ขาวสารโฆษณาในรูปแบบที่แตกตางกัน นั่นคือ การแฝงการ
โฆษณาไวในบทความ (Advertorial) และการเสนอขายสิน 
คาในรูปของโฆษณาทั่วไป (Advertising) แตผูโฆษณาก็
พยายามพัฒนาสรางสรรคสารโฆษณา เพื่อจูงใจผูอานผาน
องคประกอบหลักซึ่งเปนหัวใจสําคัญของงานโฆษณา นั่น
คือ ภาพ (Illustration) การพาดหัว (Headline) ขอความ



 

โฆษณา (Body Copy) ตราสัญลักษณสินคา (Logo) และคํา
ขวัญ (Slogan)  

 
การสรางสรรคขอความในงานโฆษณา 

ขอความโฆษณา (Body Copy) เปนสวนสําคัญทําใหเนื้อ
เรื่องในงานโฆษณามีความสมบูรณ ชวยสนองความตอง    
การรับรูขาวสารของผูอาน ชวยตอบคําถามเกี่ยวกับสินคา 
และกระตุนจูงใจใหผูอานทดลองใชสินคานั้น (เสกสรร     
สายสีสด, 2542) ขอความโฆษณานั้นจึงตองเขียนใหสื่อ
ความหมายไดชัดเจน อานแลวตองรูสึกวานาสนใจ นาเชื่อ  
ถือ ตลอดจนตองทําใหผูบริโภคเกิดความปรารถนา และกอ 
ใหเกิดการกระทําตามมาใหได เนื้อหาในขอความโฆษณาจึง
ประกอบดวยคําอธิบายประโยชน และการใชงานของสินคา 
(Arens, 1999) 

ขอความโฆษณาที่พบในบทความแฝงโฆษณา และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปมีมากมายหลายประเภท เชนขอ 
ความโฆษณาแบบใชการบรรยายหรือเลาเรื่อง ขอความ
โฆษณาแบบพรรณนา ขอความโฆษณาแบบใชหลักเหตุผล
หรือมุงขายสินคาอยางตรงไปตรงมา ขอความโฆษณาแบบ
บรรยาย ขอความโฆษณาแบบสนทนากัน ขอความโฆษณา
แบบบอกวิธีใช  ขอความโฆษณาแบบมีพยาน ขอความ
โฆษณาแบบใชกลเม็ด และขอความโฆษณาแบบตอบกลับ 
เปนตน 

 
การสรางสรรคภาพในงานโฆษณา 

ภาพโฆษณาเปนองคประกอบที่สําคัญของงานโฆษณา 
เนื่องจากภาพโฆษณาชวยดึงดูดความสนใจใหแกงาน
โฆษณาทั้งช้ิน รวมทั้งสามารถสื่อสารไปยังผูอานไดดี นอก 
จากนี้ ภาพโฆษณายังชวยเสริมหรือขยายความของพาดหัว 
ตลอดจนสรางและเพิ่มความเขาใจจากขอความโฆษณาได
อีกดวย งานโฆษณาสวนใหญจึงนิยมใสภาพลงไปใน
โฆษณา ซึ่งหากภาพโฆษณานั้นเปนภาพที่ดีสามารถสื่อ
ความหมายไดครบถวนสมบูรณ ก็อาจไมตองใสขอความ 
ใดๆ ลงในงานโฆษณาชิ้นนั้นเลยก็ได (Ogilvy, 1985) 

การสรางสรรคภาพในงานโฆษณามีมากมายหลายประ 
เภท ไดแก ภาพแสดงสินคาที่ตองการโฆษณาเพียงอยาง
เดียว ภาพแสดงสินคารวมกับภาพประกอบอื่นๆ ภาพแสดง
สินคาขณะที่ถูกใชงาน ภาพแสดงประโยชนการใชสอย
สินคา ภาพบุคคลผูใชสินคาเปนผูยืนยันคุณภาพสินคา   

ภาพการทดสอบสินคา ภาพเรื่องราวตอเนื่อง ภาพแสดง
การเปรียบเทียบในความเหมือน ภาพเปรียบเทียบกอนและ
หลังการใช ภาพผูนําเสนอสินคา/ใชภาพอื่นๆ ประกอบแต
ไมมีภาพสินคาที่ตองการเสนอขาย และการใชรูปภาพ
หลายประเภทผสมกัน เปนตน การที่ผูโฆษณาเลือกใชภาพ
แบบใดจึงขึ้นอยูกับจุดมุงหมายที่ตองการสื่อไปยังผูบริโภค 
รวมถึงความเหมาะสมของสินคานั้นๆ  

นอกจากนี้ การพาดหัวโฆษณา (Headline) ที่สั้น งาย 
ใชคําที่เชิญชวนผูอานใหรูสึกวามีสวนเกี่ยวของกับสินคา 
รวมทั้งการใชคําที่กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกรวมก็จะ
ชวยจูงใจใหผูอานอยากอานเนื้อความตอไป และยังเปน
การตอกย้ําตราสินคาไดอีกดวย 

สวนการใชคําขวัญ  (Slogan) สั้นๆ เขาใจงาย โดย
กลาวถึงลักษณะเดน หรือประโยชนของสินคาจะชวยใหผู 
บริโภคจดจํา หรือระลึกไดเมื่อมีการกลาวถึงสินคา สําหรับ
สัญลักษณตราสินคา (Logo) เครื่องหมายตราสินคา (Seal) 
และสัญลักษณของบริษัทที่ผลิตสินคานั้นก็จะชวยสราง
ความมั่นใจ และการจดจําใหกับผูบรโิภค (Ogilvy, 1985) 

กลาวโดยสรุป การสรางสรรคโฆษณาในนิตยสารให
นาสนใจ จะตองอาศัยสวนประกอบทั้งหมดตามที่กลาว
ขางตน เพื่อใหงานโฆษณาชิ้นนั้นสามารถกระตุนจูงใจผู 
บริโภคใหเปดรับสารโฆษณา และเกิดพฤติกรรมตามที่ผู
โฆษณาตองการ ซึ่งนอกจากองคประกอบพื้นฐานเหลานี้
แลว นักโฆษณายังตองคิดคน ปรับปรุงโฆษณาใหแปลกใหม
อยูเสมอ เพื่อดึงความสนใจผูบริโภคเมื่อแรกพบ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางรูปแบบ และเนื้อหาของบทความแฝงโฆษณาและ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสาร
สตรีรายปกษ และรายเดือนที่ตีพิมพระหวางเดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2545 ทั้งนี้ใชเกณฑการคัดเลือกนิตยสารสตรีเปน
เอกสารตัวอยาง ดังนี้ 

1.  เปนนิตยสารที่กลุมผูอานเปาหมายเปนผูหญิง อายุ
ระหวาง 18-45 ป 

2.  เปนนิตยสารสตรีที่มีบทความแฝงโฆษณา และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวปรากฏอยู 



 

3.  เปนนิตยสารสตรีที่ไดรับความนิยมจากผูอานมาก 
กวา 100,000 คน   

จากการสํารวจนิตยสารสตรีที่วางจําหนายทั้งหมดใน
ทองตลาด พบวา นิตยสารแพรว ดิฉัน ผูหญิง และนิตยสาร
คุณหญิง อยูในกรอบของการศึกษาครั้งนี้  

นิตยสารคุณหญิง  ซึ่งเปนนิตยสารสตรีรายเดือน  
ผูวิจัยเลือกศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 

สวนนิตยสารสตรีรายปกษ ไดแก นิตยสารแพรว ดิฉัน 
และผูหญิง ผูวิจัยเลือกศึกษาปกษละเดือน โดยศึกษาสลับ 
กันระหวางปกษแรก และปกษหลัง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1: แสดงรายละเอียดวิธีการเลือกนิตยสารสตรีรายปกษ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้นจึงไดนิตยสารสตรีทั้งรายปกษ  และรายเดือนที่
ตีพิมพในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2545 ทั้งสิ้นจํานวน  4 
รายช่ือ รวม 48 ฉบับ ดังนี้   

1.  นิตยสารแพรว จํานวน 12 ฉบับ   
2.  นิตยสารดิฉัน จํานวน 12 ฉบับ 
3.  นิตยสารผูหญิง จํานวน 12 ฉบับ 
4.  นิตยสารคุณหญิง จํานวน 12 ฉบับ 
 
จากนั้น ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูล แยกประเภท และ

วิเคราะหถึงความแตกตางระหวางรูปแบบ และเนื้อหาของ
บทความแฝงโฆษณากับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่เกี่ยว 
กับผลิตภัณฑดูแลผิวจากนิตยสารสตรีที่คัดเลือกไวตลอด
ทั้งเลม ต้ังแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย เพื่อใหผลการวิจัย
เรื่องนี้มีถูกตอง สมบูรณมากที่สุด 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยประกอบดวยตารางลงรหัส (Coding 
Sheet) จํานวน 2 ชุด ไดแก ตารางลงรหัสของบทความแฝง

โฆษณา และตารางลงรหัสของโฆษณาในรูปแบบทั่วไป โดย
แบงโครงสรางตารางลงรหัสในแตละชุดออกเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1  ตารางลงรหัสที่ใชในการวิเคราะหรูปแบบ
ของบทความแฝงโฆษณาผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว มี
ดังนี ้

1.  รูปแบบขอเขียน ไดแก สารคดี เกร็ดความรู บท
สัมภาษณ/สนทนา ขอความโฆษณาสั้นๆ ขอเขียนในรูปแบบ
ของบทความที่ใหขอมูลเกี่ยวของ/สามารถเชื่อมโยงกับตัว
สินคา เชิงวิชาการ การเลาเรื่อง แนะนําแนวทางขั้นตอนใน
การปฏิบัติ ขอความโฆษณาที่ใหขอมูล/รายละเอียดสินคา 
และรูปแบบขอเขียนหลายประเภทผสมกัน  

2.  ตําแหนงที่ปรากฏ หมายถึง การจัดวางตําแหนงของ
บทความแฝงโฆษณา หรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่เกี่ยว 
กับผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวใหปรากฏในหนาหรือคอลัมน
ตางๆ ของนิตยสารสตรี ไดแก การปรากฏอยูในคอลัมน
ประจําเกี่ยวกับความงาม และการปรากฏอยูในหนาตางๆ  

เดือนที่ใชในการศกึษา ปกษที่ใชในการศึกษา 
มกราคม ปกษแรก 
กุมภาพันธ ปกษหลัง 
มีนาคม ปกษแรก 
เมษายน ปกษหลัง 
พฤษภาคม ปกษแรก 
มิถุนายน ปกษหลัง 
กรกฎาคม ปกษแรก 
สิงหาคม ปกษหลัง 
กันยายน ปกษแรก 
ตุลาคม ปกษหลัง 

พฤศจิกายน ปกษแรก 
ธันวาคม ปกษหลัง 



 

3.  ขนาดเนื้อที่โฆษณา หมายถึง ความกวาง และความ
ยาวของบทความแฝงโฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไป  
ไดแก  เนื้อที่โฆษณาที่มีขนาดนอยกวา 1/4 หนา, 1/3 หนา, 
1/2 หนา, 3/4 หนา, 1 หนา, 2 หนา, 3 หนา หรือมากกวา 3 
หนา  

4.  รูปแบบการจัดวางหนาและการนําเสนอ ไดแก นํา 
เสนอบทความแฝงโฆษณา/โฆษณาเพียงอยางเดียวใน 1 
ช้ินงาน บทความแฝงโฆษณากับโฆษณาอยูในหนาเดียวกัน  
บทความแฝงโฆษณาและโฆษณาวางไวในหนาคูกัน บท 
ความแฝงโฆษณาและโฆษณาวางไวคนละหนาแตอยูหนา
ติดกัน และการจัดวางบทความแฝงโฆษณาและโฆษณาให
อยูหางกัน 1-2 หนา 

5.  การระบุ และไมระบุวาเปนเนื้อที่โฆษณา 
6.   การใชสี หมายถึง สีตางๆ ในภาพ ขอความ และ

ตราสัญลักษณ รวมถึงสวนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏ
อยูในบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
ในนิตยสารสตรี ซึ่งอาจจะเปนสีขาวดํา, 2-3 สี, 4 สี หรือ
การใชสีหลายลักษณะผสมกัน 

7.  การใชรูปภาพ ประกอบดวย 
 7.1 ลักษณะรูปภาพ  ไดแก  ภาพวาด  ภาพถาย 

ภาพกราฟก และใชรูปภาพหลายลักษณะผสมกัน และ
บทความแฝงโฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่ไมมี
ภาพสินคา/ภาพประกอบ 

 7.2 ประเภทรูปภาพ ไดแก ภาพสินคาที่ตองการ
โฆษณาเพียงอยางเดียว ภาพแสดงสินคารวมกับภาพประ 
กอบอื่นๆ ภาพแสดงสินคาขณะที่ถูกใชงาน ภาพแสดง
ประโยชนการใชสอยสินคา ภาพบุคคลผูใช สินคาเปนผู
ยืนยันคุณภาพสินคา ภาพผูนําเสนอแสดงรวมกับภาพ 
สินคา ภาพแสดงการเปรียบเทียบในความเหมือน ภาพการ
ทดสอบสินคา ภาพเรื่องราวตอเนื่อง ภาพแสดงการเปรียบ 
เทียบกอน และหลังการใช ภาพแสดงการเปรียบเทียบใน
ความตาง การใชรูปภาพหลายประเภทผสมกัน และประเภท
รูปภาพที่มีการใชภาพผูนําเสนอสินคา/ภาพประกอบอื่นๆ แต
ไมมีภาพของสินคาที่เสนอขาย 

 7.3  กราฟกในภาพ ไดแก ภาพการตูนที่ใชเปนภาพ 
ประกอบโฆษณา ภาพสัญลักษณการคา ภาพแผนภูมิทาง
สถิติ ภาพสัญลักษณ ภาพจําลอง/แสดงรายละเอียดสวน 
ประกอบของสินคา ภาพจําลอง/แสดงรายละเอียดสวนประ 
กอบของชั้นผิว การใชภาพกราฟกประกอบกับภาพผูนํา 

เสนอสินคา การใชภาพกราฟกกับตัวสินคา/วางประกอบไว
กับตัวสินคาเพื่อใหสินคาดูเดน การใชภาพกราฟกหลายประ 
เภทผสมกัน และการไมใชกราฟกในภาพ 

 7.4  การใชผูนําเสนอ/ผูรับรองคุณภาพสินคาใน
ภาพ ไดแก ภาพผูมีช่ือเสียง นักรอง นักแสดง หรือนางแบบ  
สถาบัน/ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ แพทย เภสัชกร และใช 
ผูนําเสนอสินคาหลายประเภท ผสมกันเพื่อชักจูงใจใหผู 
บริโภคซื้อสินคา 

สวนที่ 2  ตารางลงรหัสที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหาที่นํา 
เสนอในบทความแฝงโฆษณาผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว  
มีดังนี ้

1. องคประกอบเนื้อหา หมายถึง การระบุถึงช่ือสินคา 
สรรพคุณสินคา สถานที่จําหนาย ราคา ช่ือบริษัท/ผูผลิตสิน 
คา คําขวัญ และตราสัญลักษณ (Logo) ไวในเนื้อหาของบท 
ความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

2. ประเด็นเนื้อหา หมายถึง รายละเอียดเนื้อโดยรวม
ของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่
ตองการสื่อสารไปยังผูบริโภค ไดแก ประเด็นเนื้อหาที่บอก
ใหผูบริโภคทราบถึงสรรพคุณสินคา โทษของการไมใช
ผลิตภัณฑ การเสนอแนะความคิดเห็นในดานตางๆ การ
แนะนําวิธี/แนวทางการปฏิบัติ การบอกเลาประสบการณผู
เคยใชสินคา และการแนะนําสินคา/สินคาใหม การใหความ 
รูที่ เปนประโยชนเพื่อใหผูบริโภคนําไปเชื่อมโยงกับตัว
สินคา และการนําเสนอประเด็นเนื้อหาที่หลากหลายมาก  
กวา 1 ประเด็น 

3. การใชผูนําเสนอสินคา (Presenter) หมายถึง การนํา
ผูนําเสนอสินคา ไดแก 

บุคคลผูมี ช่ือเสียง นักแสดง นักรอง หรือนางแบบ  
สถาบัน/ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ แพทย บุคคลทั่วไป เภสัช-
กร และการใชผูนําเสนอสินคาหลายประเภทผสมกันมาให
ขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อชักจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคา 

4. แนวทางในการเขียน ไดแก แบบรายงานขอเท็จจริง  
แบบใชการบรรยาย/เลาเรื่อง แบบพรรณนาสรรพคุณสินคา
แบบใชหลักเหตุผล แบบอธิบาย/บอกวิธีใช แบบสัมภาษณ/
สนทนากัน แบบใหผูอานมีสวนรวม (ตอบกลับ) ใหความรู
ทางวิชาการ เกร็ดความรู และใชแนวทางการเขียนหลาย
ประเภทผสมกัน 



 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหการใช
ภาพประกอบ และการพาดหัวของโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
เหมือนกับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหบทความแฝงโฆษณา 
ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการเปรียบเทียบความแตกตางของเรื่อง  
ที่จะศึกษา เนื่องจากโฆษณาทั้ง 2 รูปแบบ สวนใหญจะใช
ภาพประกอบ และการพาดหัวที่ไมแตกตางกันมากนัก   

 
การทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อม่ันของ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  ผูวิจัยทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
ตารางลงรหัส (Coding Sheet) โดยใหผูเช่ียวชาญดาน
โฆษณาเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช  ทั้งนี้เพื่อขอ
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข  

2.  สําหรับการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัย
ไดนําตารางลงรหัสที่ไดแกไขแลวมาทดสอบกับนักศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาดานโฆษณา จํานวน 1 คน ที่ผูวิจัยได
ใหคําแนะนําตางๆ จนกระทั่งมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยว 
กับเกณฑในการทดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่กลาวถึงนี้จะวิเคราะห
ตัวอยางของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวอยางละ 15 ช้ินงาน 
(Intercoder Reliability) เพื่อทดสอบวาผลการวิเคราะหของ
ผูวิจัย และนักศึกษาตรงกันหรือไม จากนั้นจึงนํามาคํานวณ 
หาคาความเชื่อมั่นโดยอาศัยหลักการคํานวณของ Holsti และ
ใชผูตรวจสอบ (Coder) จํานวน 2 คน คํานวณคาความเชื่อมั่น
ไดเทากับ 0.92 โดยแสดงใหเห็นถึงสูตรและวิธีการคํานวณ
คาความเชื่อมั่นดังตอไปนี้ 

 
สูตรการคํานวณคาความเชื่อม่ัน 

การทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชการหลักการคํานวณ
ของ Holsti ดังนี้ 

        R        =            N (C1 ,C2)          
                                             C1 + C2 

        R       = คาความเชื่อมั่น 
        N         =   จํานวนผูลงรหัส 
     C1,C2 =  จํานวนของแนวคิดหลักที่ผูลงรหัส

ทั้ง 2 คน  มีความเห็นตรงกัน 
    C1+C2     =  จํานวนของแนวคิดหลักทั้งหมด  

ที่นํามาทดสอบการพิจารณา 

ในการคํานวณดวยสูตรนี้คาที่ไดไมควรต่ํากวา 0.80 จึง
จะมีความนาเชื่อถือได (Budd, Throp and Donohew, 1976) 
 
ผลการทดสอบความเชื่อมั่น  มีดังนี้ 

    N            =              2 
C1,C2        =            96 
    R            =         2 (96) 
                            104+104    
   R =         0.92     

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในขางตนนี้  
เปนการแสดงใหเห็นวาผลที่ไดจากการวิจัยในสวนของการ
วิเคราะหเนื้อหาของงานวิจัยเรื่องนี้ (Content  Analysis) 
เช่ือถือไดเพราะคาความเชื่อมั่นที่คํานวณไดมีคามากกวา 
0.80 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ใชสถิติทดสอบความ
แตกตางไค-สแควร (Chi-square) เพื่อวิเคราะหหาความ
แตกตางของรูปแบบและเนื้อหาบทความแฝงโฆษณา และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวที่พบ  

 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของ
บทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของ
สินคาดูแลผิว มีดังนี้ 

1. รูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

1.1 จํานวนของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณา
ในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรี 

จากการศึกษาชิ้นงานโฆษณาจํานวน 437 ช้ิน พบวา 
เปนโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 325 ช้ิน (รอยละ 74.37) และ
บทความแฝงโฆษณา 112 ช้ิน (รอยละ 25.63) ซึ่งแสดงให
เห็นวาในปจจุบันผูโฆษณาใชทั้งการโฆษณาโดยตรง และ
การแฝงโฆษณาสินคาไวในรูปของบทความ เนื่องจากผู 
บริโภคบางกลุมตองการขอมูลเกี่ยวกับสินคาโดยละเอียด
กอนตัดสินใจซื้อ บทความแฝงโฆษณาจึงถูกนํามาใชเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการดังกลาว ขณะที่ผูบริโภคอีก



 

กลุมหนึ่งตองการเปดรับสารโฆษณาที่สั้น กระชับ บอก
คุณสมบัติหรือขอดีของสินคาแบบตรงไปตรงมา การใช
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปยอมตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคกลุมนี้ไดดีกวา 

สําหรับเหตุผลที่ผูโฆษณาสินคาดูแลผิวเลือกใช
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปมากกวา อาจเปนเพราะโฆษณา
ในรูปแบบทั่วไปสามารถกระตุนจูงใจใหผูบริโภคเกิดการ
ซื้อโดยตรง รวมทั้งยังเห็นถึงความแตกตางระหวางสินคา

ตนกับสินคาของคูแขงไดอยางชัดเจน สวนบทความแฝง
โฆษณา ผูโฆษณาสวนใหญไมตองการใหผูบริโภครูสึกวา
บทความที่อานนั้นมีการโฆษณาแฝงอยู ดังนั้นการจูงใจให
ผูบริโภคซื้อสนิคาโดยตรงจึงทํายากกวาโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไป  

1.2 รูปแบบขอเขียนของบทความแฝงโฆษณาและ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

 
ตารางที่ 1:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ 

ดูแลผิว จําแนกตามรูปแบบขอเขียน  
บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป รูปแบบขอเขียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

บทความใหขอมูลสินคา/สามารถนําไป
เช่ือมโยงกับตัวสินคา 28 25 3 0.92 

เชิงวิชาการ 3 2.68 3 0.92 
แนะนําวิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติ 2 1.79 - - 
สารคดี 8 7.14 3 0.92 
เกร็ดความรู 16 14.28 2 0.62 
บทสัมภาษณ/สนทนา 32 28.57 9 2.77 
ขอความโฆษณาสั้น ๆ - - 205 63.08 
ขอความโฆษณาที่ใหขอมูล/      
รายละเอียดสินคา 2 1.79 47 14.46 
การเลาเรื่อง 12 10.71 - - 
ใชรูปแบบขอเขียนหลายประเภทผสมกัน 9 8.04 52 16 
อื่น ๆ - - 1 0.31 
รวม 112 100 325 100 

 
ผลการวิเคราะหพบวา  ขอเขียนที่พบในบทความแฝง

โฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิว
มีหลายประเภทดวยกัน ทั้งนี้บทความแฝงโฆษณาจะใชรูป 
แบบขอเขียนประเภทบทสัมภาษณ/สนทนามากที่สุด (รอย
ละ 28.57) ทั้งนี้เปนเพราะสามารถเขียนไดหลายลักษณะ  
เชน การพูดคุยระหวางผูเขียนกับผูอาน หรือการสัมภาษณ
บุคคลที่ผูอานชื่นชอบ ซึ่งสามารถโนมนาวใจและสราง
ความเชื่อถือใหกับผูอานไดเปนอยางดี รองลงมาคือ ขอ 
เขียนในรูปของบทความที่ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาหรือ
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับสินคา (รอยละ 25) 

สําหรับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปกลับพบวา ใชขอ 
ความโฆษณาสั้นๆ มากที่สุด (รอยละ 63.08) รองลงมาคือ  
ขอความโฆษณาที่ใชรูปแบบขอเขียนหลายประเภทผสม   
กัน ทั้งนี้ ก็ เพราะขอความโฆษณาที่กะทัดรัด “โดนใจผู 
บริโภค” และสื่อความหมายไดชัดเจนจะทําใหผูบริโภครับรู 
และจดจําสาระของสารโฆษณาไดดีกวาขอความโฆษณาที่
ยืดยาวแตมีเนื้อหาสาระไมโดนใจผูบริโภค (ตารงที่1) 

1.3  ตําแหนงที่ปรากฏของบทความแฝงโฆษณา
เปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

 



 

ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาที่ปรากฏ
อยูในคอลัมนประจําเกี่ยวกับความงาม และปรากฏอยูในหนา
อื่นๆ ของนิตยสารสตรีมีจํานวนใกลเคียงกัน สวนโฆษณา 
ในรูปแบบทั่วไปเกือบทั้งหมดจะปรากฏอยูในหนาอื่นๆ มี
เพียงสวนนอยเทานั้นที่ปรากฏอยูในคอลัมนประจําเกี่ยวกับ
ความงาม ทั้งนี้เปนเพราะสินคาดูแลผิวที่นํามาลงโฆษณา
ในคอลัมนประจําเกี่ยวกับความงามจะถูกกําหนดใหเสนอ
สารโฆษณาภายใตรูปแบบการเขียน (Style) ที่เปนเอก- 
ลักษณเฉพาะของแตละคอลัมน อีกทั้งขนาดเนื้อที่โฆษณา

ของคอลัมนเหลานี้สวนใหญภายใน 1หนา จะถูกจัดสรรให
เหลือขนาดเพียง 1/2 1/3 หรือ 1/4  และสินคาดูแลผิวหลาย
ยี่หอจะโฆษณารวมอยูในคอลัมนเดียวกัน ดังนั้น  การเลือก
ลงโฆษณาสินคาในหนาทั่วไปหรือหนาอื่นๆ จึงสามารถ
กําหนดเนื้อที่โฆษณาของตนไดตามตองการ โดยเลือกเนื้อ
ที่โฆษณาขนาดใดก็ได อีกทั้งยังมีอิสระในการเสนอสาร
โฆษณาโดยไมมีรูปแบบที่ เปนเอกลักษณเฉพาะของ
คอลัมนเหลานี้มาเปนตัวกําหนด  

1.4  ขนาดเนื้อที่โฆษณา 
 

ตารางที่ 2:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ
ดูแลผิว จําแนกตามขนาดเนื้อที่โฆษณา 

ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาและ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวแตละ
ช้ินงานจะใชเนื้อที่โฆษณาหลายขนาด โดยพบวา บทความ
แฝงโฆษณา (รอยละ 50) และโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
(รอยละ 45.23) จะใชเนื้อที่โฆษณาจํานวน 1 หนา มากที่สุด 
รองลงมา คือ เนื้อที่โฆษณาจํานวน 2 หนา เปนบทความแฝง 

โฆษณา (รอยละ 30.35) และโฆษณาในรูปแบบทั่วไป (รอย
ละ 20) เนื่องจากขนาดเนื้อที่โฆษณา 1 หนา สามารถนํา 
เสนอขอมูลตางๆ และจูงใจใหผูบริโภคหยุดดูโฆษณาได
มากกวาเนื้อที่โฆษณาขนาด 1/3 1/2 และ 3/4 สําหรับ
โฆษณาชิ้นงานใดมีขนาดเนื้อที่โฆษณามากกวา 1 หนา  
อาจทําใหผูบริโภคเบื่อหนายกับการอานขอมูลจํานวนมาก 
(ตารางที่ 2) 

 
 
 
 
 

 

บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป ขนาดเนื้อที่โฆษณา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1/4 หนา - - 2 0.62 

1/4 หนา - - 15 4.61 
1/3 หนา 2 1.79 35 10.77 
1/2 หนา 2 1.79 2 0.62 
3/4 หนา 3 2.68 29 8.92 
1 หนา 56 50 147 45.23 
2 หนา 34 30.35 65 20 
3 หนา 4 3.57 12 3.69 

มากกวา 3 หนา 11 9.82 18 5.54 
รวม 112 100 325 100 



 

1.5  กลยุทธการนําเสนอ หรือการจัดวางสารโฆษณา 
ตารางที่ 3:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ  

ดูแลผิว จําแนกตามกลยุทธการนําเสนอ/การจัดวางสารโฆษณา  
บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป กลยุทธการนําเสนอ หรือ 

การจัดวางสารโฆษณา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นําเสนอเฉพาะบทความแฝงโฆษณา/ 
โฆษณาเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 78 69.64 295 90.77 
บทความแฝงโฆษณากับโฆษณา 
วางไวในหนาคูกัน 13 11.61 13 4.0 
บทความแฝงโฆษณาและโฆษณา 
วางไวคนละหนากันแตอยูในหนาติดกัน 11 9.82 11 3.38 
บทความแฝงโฆษณาและโฆษณา 
วางในหนาที่หางกัน 1-2 หนา 4 3.57 4 1.23 
บทความแฝงโฆษณากับโฆษณา 
วางอยูในหนาเดียวกัน 6 5.36 2 0.62 
อื่น ๆ - - - - 
รวม 112 100 325 100 

 
ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณามากกวา

ครึ่ง (รอยละ 69.64) และโฆษณาสวนใหญ (รอยละ 90.77) 
เลือกใชกลยุทธการนําเสนอสารโฆษณาเฉพาะบทความแฝง
โฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น สวนบทความแฝงโฆษณา (รอยละ 11.61) และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไป (รอยละ 4.0) ใชกลยุทธการจัดวาง
บทความแฝงโฆษณากับโฆษณาไวในหนาคูกันเปนอันดับ
รองลงมา (ตารางที่ 3) 

เหตุที่ผูโฆษณาสวนใหญเลือกนําเสนอเฉพาะบท 
ความแฝงโฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเพียงอยางใด
อยางหนึ่งภายใน 1 ช้ินงาน มากที่สุด อาจเพราะผูโฆษณามี
งบประมาณซื้อสื่อจํากัดจึงตองเลือกวาควรจะใชบทความ

แฝงโฆษณาหรือโฆษณาในรูปแบบทั่วไป เหตุผลประการ
ที่ 2 คือ การจัดวางบทความแฝงโฆษณาไวในหนาติดกัน 
หรือจัดวางไวหนาคูกับหนาโฆษณา ผูบริโภคอาจมีอคติกับ
บทความแฝงโฆษณานั้น เพราะมองวาบทความที่เขียนขึ้น
นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการขายสินคา สวนเหตุผล
ประการสุดทาย ก็คือ วัตถุประสงคของการโฆษณาสินคา
ในครั้งนั้น เชน หากผูโฆษณาตองการตอกย้ําตราสินคาเพื่อ 
ใหผูบริโภคจดจําได การเลือกใชโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
จะมีประสิทธิผลมากกวาการเลือกใชบทความแฝงโฆษณา 

1.6 การระบุเนื้อที่โฆษณา  

ตารางที่ 4 : แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ดูแลผิว จําแนกตามการระบุ/ไมระบุเนื้อที่โฆษณา 

บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป การระบุเนื้อที่โฆษณา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระบุวาเปนเนื้อที่โฆษณา 18 16.07 5 1.54 
ไมระบุวาเปนเนื้อที่โฆษณา  94 83.93 320 98.46 

รวม 112 100 325 100 
 



 

ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาและ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวสวนใหญ
(รอยละ 83.93) ไมระบุวาเปนเนื้อที่โฆษณา เหตุที่บทความ
แฝงโฆษณาสวนใหญนิยมระบุเนื้อที่โฆษณา เพราะเจาของ
สินคาตองการใหผูบริโภคมองขามเจตนาที่แทจริงของตน 
คือ การแฝงการขายสินคาไวในบทความ สวนโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปเกือบทั้งหมด พบวา ไมมีการระบุวาเปนเนื้อ

ที่โฆษณา (รอยละ 98.46) มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ระบุวา
เปนเนื้อที่โฆษณา (รอยละ 1.54) ทั้งนี้เปนเพราะผูบริโภค
ตางก็ทราบดีอยูแลววาโฆษณานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจ
ใหซื้อสินคาผูโฆษณาจึงไมนิยมระบุเนื้อที่โฆษณา (ตาราง
ที่ 4) 

1.7 ลักษณะการใชสี 

 
ตารางที่ 5:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ

ดูแลผิว จําแนกตามการใชสี 
บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป การใชสี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ขาว - ดํา - - - - 

2-3 สี 1 0.89 21 6.46 
4 สี 111 99.11 297 91.38 

ใชสีหลายลักษณะผสมกัน - - 7 2.16 
รวม 112 100 325 100 

 
ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาผลิต- 

ภัณฑดูแลผิวเกือบทั้งหมด (รอยละ 99.11) และโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปสวนใหญ (รอยละ 91.38) ใชสี 4 สี ในการ
โฆษณาสินคา เพราะภาพที่ไดจะดูสวยสมจริง เห็นสีสันของ
สินคา และผิวพรรณของผูแสดงแบบไดชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปน
การเชิญชวนใหผูบริโภคเปดรับสารโฆษณา และซื้อสินคา
ไดงายขึ้น 

อยางไรก็ตาม สินคาดูแลผิวที่ปรากฏอยูในโฆษณา
รูปแบบทั่วไปจะใชสีหลากหลายกวาบทความแฝงโฆษณา 
ไดแก 4 สี 2-3 สี และใชสีหลายลักษณะผสมกันใน 1 ช้ินงาน 
ตามลําดับ ขณะที่บทความแฝงโฆษณาเกือบทั้งหมดจะใชสี  
4 สี และมีบทความแฝงโฆษณาเพียงช้ินงานเดียวเทานั้นที่  
ใช สี 2-3 สี เหตุที่ผูโฆษณาเลือกใชสี 2-3 สี ในโฆษณาทั้ง    
2 ประเภท เพราะตองการใหผูบริโภคทราบวา สีที่ใชในการ
โฆษณานั้นเปนสีพิเศษ และเปนสีที่ใชแทนสัญลักษณของ
บริษัทหรือยี่หอสินคา (ตารางที่ 5) 

 
 
 
 

1.8 การใชรูปภาพ 
ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณา จํานวน 

111 ช้ินงาน (รอยละ 99.11) และโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
จํานวน 321 ช้ินงาน (รอยละ 98.77) จะนํารูปภาพประเภท
ตางๆ มาประกอบในชิ้นงาน เชน ภาพถายจริง (Life photo) 
ภาพกราฟก ภาพวาด และการใชรูปภาพหลายลักษณะมา
ผสมกันในชิ้นงานเดียวกัน เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเปดรับสาร
โฆษณา ชวยเสริมหรือขยายความของพาดหัว ตลอดจนสราง 
และเพิ่มความเขาใจจากขอความโฆษณา  

โดยพบวา บทความแฝงโฆษณา และโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปใชภาพถายจริงในชิ้นงานมากที่สุด เนื่องจาก
ภาพถายจริงสามารถถายทอดเรื่องราว อารมณของผูแสดง
แบบ และคุณลักษณะสินคาไดสมจริงกวาภาพกราฟก และ
ภาพวาด ผูโฆษณาจึงสามารถสื่อความคิดในเชิงสรางสรรค
ที่ตองการถายทอดไปยังผูบริโภคไดเปนอยางดี 

 
 
 
 
 



 

1.8.1 ประเภทรูปภาพ 
ตารางที่ 6:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ

ดูแลผิวจําแนกตามประเภทรูปภาพ 
บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

ประเภทรูปภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภาพแสดงสินคาเพียงอยางเดียว 10 8.93 97 29.85 
ภาพสินคาแสดงรวมกับภาพประกอบอื่น ๆ 9 8.04 56 17.23 
ภาพสินคาขณะที่ถูกใชงาน 8 7.14 6 1.85 
ภาพแสดงประโยชนการใชสอยสินคา 7 6.25 27 8.31 
ภาพผูใชสินคาเปนผูยืนยันคุณภาพสินคา 23 20.54 13 4 
ภาพของผูเสนอสินคาแสดงรวมกับ      
ภาพสินคา 32 28.57 92 28.31 

ภาพการทดสอบสินคา - - 1 0.31 
ภาพเรื่องราวตอเนื่อง 1 0.89 - - 
ภาพแสดงการเปรียบเทียบในความเหมือน - - 3 0.92 
ภาพเปรียบเทียบในความตาง 2 1.79 1 0.31 
ภาพเปรียบเทียบกอนและหลังการใช - - - - 
ใชภาพผูนําเสนอสินคา/ภาพอื่นๆ ประกอบ
แตไมมีภาพสินคา 13 11.61 2 0.61 

ใชรูปภาพหลายประเภทผสมกัน 6 5.35 26 8 
อื่น ๆ 1 0.89 1 0.30 
รวม 112 100 325 100 

   
ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาผลิต- 

ภัณฑดูแลผิวสวนใหญใชภาพผูนําเสนอสินคาแสดงรวม 
กับสินคามากที่สุด (รอยละ 28.57) รองลงมา คือ การใชภาพ
ผูใชสินคาเปนผูยืนยันคุณภาพสินคา (รอยละ 20.54) โดย
ภาพผูนําเสนอสินคาที่นิยมใช ไดแก ภาพบุคคลทั่วไป ภาพ
นักแสดง นักรอง นางแบบ ที่มีบุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ หรือ
มีผิวพรรณหนาตาดี เพราะการนําภาพบุคคลเหลานี้มาเปน
ผูเสนอสารโฆษณาจะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือ และ
ไววางใจสินคาที่ลงโฆษณามากขึ้น  

สวนบทความแฝงโฆษณาบางบทความมีภาพผูนํา 
เสนอสินคาหรือภาพอื่นๆ มาประกอบแตไมมีภาพสินคาที่
ตองการขายปรากฏอยู อาจเปนเจตนาของผูโฆษณาที่ตอง 
การใหผูบริโภครูสึกดี และเชื่อถือเนื้อหาที่อาน เพราะมอง

วาผูเขียนมีความจริงใจในการใหขอมูล ตลอดจนขอคิดเห็น
ที่นาสนใจกับผูบริโภค โดยมิไดมุงหวังขายสินคาแตเพียง
อยางเดียว 

ในขณะที่โฆษณาในรูปแบบทั่วไปกลับพบวา ผู
โฆษณาสินคาดูแลผิวนิยมใชรูปภาพประเภท “ภาพแสดง
สินคาเพียงอยางเดียว” มากที่สุด (รอยละ 29.85) และ “ภาพ
ผูนําเสนอสินคาแสดงรวมกับภาพสินคา” (รอยละ 28.31) 
ในจํานวนใกลเคียงกัน ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผู
โฆษณาครั้งนั้นวาตองการจูงใจผูบริโภคไปที่สินคาโดย 
ตรง หรือตองการใหผูบริโภคสนใจที่ผูนําเสนอสินคาควบ 
คูกับตัวสินคา (ตารางที่ 6) 

1.8.2 การใชกราฟกในภาพ 



 

ตารางที่ 7:  แสดงจํานวนรอยละรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑ
ดูแลผิว จําแนกตามการใช/ไมใชกราฟกในภาพ 

บทความแฝงโฆษณา โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
การใช/ไมใชกราฟกในภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ใชกราฟกกับตัวสินคา/ประกอบกับตัวสินคา    
เพื่อใหสินคาดูเดน 14 12.5 53 16.31 
ภาพจําลอง/แสดงรายละเอียดสวนประกอบสินคา 8 7.14 19 5.85 
ภาพจําลอง/แสดงรายละเอียดสวนประกอบของชัน้ผิว 2 1.79 8 2.46 
ใชกราฟกหลายประเภทผสมกัน 2 1.79 8 2.46 
ภาพการตูนที่ใชเปนภาพประกอบโฆษณา 2 1.79 - - 
ภาพสัญลักษณ 2 1.79 3 0.92 
ภาพสัญลักษณการคา - - 7 2.15 
ใชกราฟกประกอบกับภาพผูนําเสนอสินคา 1 0.89 4 1.23 
ภาพแผนภูมิทางสถิติ - - 1 0.31 
ไมมีการใชกราฟกในภาพ 80 71.42 219 67.38 
อื่น ๆ 1 0.89 3 0.93 
รวม 112 100 325 100 

ผลการวิเคราะหพบวา บทความแฝงโฆษณาผลิต- 
ภัณฑดูแลผิวสวนใหญ ซึ่งมีจํานวนถึง 80 ช้ินงาน (รอยละ 
71.42) จะไมใชกราฟกในภาพ และที่เหลือเปนบทความแฝง
โฆษณา จํานวน 32 ช้ินงาน (รอยละ 28.58) จะใชภาพกราฟก
ในลักษณะตางๆ ไดแก การใชภาพกราฟกกับตัวสินคา/ประ 
กอบกับตัวสินคาเพื่อใหสินคาดูเดนมากซึ่งมีการใชเปน
อันดับหนึ่ง (รอยละ 12.5) รองลงมาคือ ภาพกราฟกเพื่อ
จําลองหรือแสดงรายละเอียดสวนประกอบสินคา (รอยละ 
7.14) ตามลําดับ  

สวนโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิว
มากกวาครึ่ง ซึ่งมีจํานวน 219 ช้ินงาน จะไมใชกราฟกใน
ภาพ (รอยละ 67.38) และที่เหลือเปนโฆษณาในรูปแบบทั่ว 
ไปซึ่งมีจํานวน 106 ช้ินงาน(รอยละ 32.62) จะใชภาพกราฟก
ในลักษณะตางๆ ไดแก การใชภาพกราฟกกับตัวสินคา/
ประกอบกับตัวสินคาเพื่อใหสินคาดูเดนเปนจํานวนมากที่สุด 
(รอยละ 16.31) รองลงมาคือ การใชภาพกราฟกจําลองหรือ
แสดงรายละเอียดสวนประกอบสินคา (รอยละ 5.85) ตาม 
ลําดับ  

สําหรับบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไป ซึ่งมีเพียงสวนนอยที่ใชภาพกราฟกนั้นก็เพื่อเสริม 
ใหภาพถายจริงดูนาสนใจมากขึ้น หรือใชเพื่ออธิบายราย 

ละเอียดสวนใดสวนหนึ่งของสินคาที่ผูบริโภคไมสามารถ
มองเห็นจากภายนอกใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น (ตารางที่ 7) 
 

2. เนื้อหาของบทความแฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิว  

2.1 องคประกอบเนื้อหา  
บทความแฝงโฆษณาสวนใหญ และโฆษณาในรูป 

แบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิวทุกช้ินงาน มีการระบุช่ือ
สินคา สวนการระบุสรรพคุณสินคาพบวา บทความแฝง
โฆษณาสวนใหญ และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเกือบทั้ง 
หมดจะระบุสรรพคุณสินคา เนื่องจากการระบุช่ือและสรรพ- 
คุณสินคาบอยๆ จะทําใหผูบริโภคจําจดไดแลวในที่สุด
ผูบริโภคก็อาจตัดสินใจซื้อสินคายี่หอนั้น 

สําหรับการระบุสถานที่จําหนาย การระบุราคาสิน 
คา ช่ือบริษัท/ผูผลิตสินคา และคําขวัญ (Slogan) กลับพบวา 
บทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปสวน
ใหญจะไมระบุองคประกอบเนื้อหาเหลานี้ลงในชิ้นงาน 
เพราะผูโฆษณาอาจมองวาองคประกอบเหลานี้ไมใชสาระ 
สําคัญในการโฆษณาขายสินคา  

สวนการระบุตราสัญลักษณสินคา (Logo) ในบท 
ความแฝงโฆษณาพบวา มีพอๆ กับที่ไมระบุตราสัญลักษณ 
 



 

สินคา ขณะที่โฆษณาในรูปแบบทั่วไปกลับพบวา สวนใหญ
ระบุตราสัญลักษณสินคา เพราะการระบุตราสัญลักษณสินคา
ไวในโฆษณานอกจากจะสามารถสะทอนบุคลิกตราสินคา 
(Brand Personality) หรือลักษณะของสินคา (Product Fea-   
ture) ไดแลว ยังชวยใหผูบริโภคจดจําโฆษณา และชื่อของ
สินคาไดงายขึ้น 

2.2 การใชผูนําเสนอสินคา/ผูรับรองคุณภาพสินคา
ในเนื้อหา 

บทความแฝงโฆษณาผลิตภัณฑดูแลผิวนิยมใช ผู
รับรองสินคาในเนื้อหา ทั้งนี้ใชบุคคลทั่วไปเปนผูนําเสนอ
สินคาในเนื้อหามากที่สุด รองลงมาคือ ผูมีช่ือเสียงในสังคม 
นักแสดง นักรอง และนางแบบ รวมทั้งใชแพทยมาใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคา ตามลําดับ เนื่องจากเนื้อหาของบทความแฝง
โฆษณาเนนการใหขอมูลตางๆ แกผูบริโภค บทความแฝง
โฆษณา 1 เรื่อง ที่ถายทอดไปยังผูบริโภคจึงคอนขางยาว และ
ตองใชเวลาในการอานพอสมควร ดังนั้น การนําผูมีช่ือเสียง  
หรือบุคคลทั่วไปที่มี/ไมเคยมีประสบการณตรงเกี่ยวกับ
สินคามาสัมภาษณหรือรับรองคุณภาพสินคา หรือการนํา
แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําแนะนําตางๆ ก็อาจจูง 
ใจใหผูบริโภคคลอยตามในคํากลาวอางนั้นไดมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิ่มสีสัน ความนาสนใจใหผูบริโภคติดตามอานเนื้อหา
ของบทความแฝงโฆษณาไดเปนอยางดี 

สวนโฆษณาในรูปแบบทั่วไปกลับพบวา ไมนิยมใช
ผูรับรองสินคาในเนื้อหา เพราะเกรงวาผูบริโภคอาจไมเช่ือ 
ถือในคํากลาวอางนั้น เนื่องจากผูบริโภคทราบวาบุคคลที่
นํามากลาวอางนั้นไดรับคาตอบแทนจากผูโฆษณา 

2.3 เนื้อหาที่นําเสนอ 
เนื้อหาที่บทความแฝงโฆษณาสวนใหญนําเสนอมี

ความแนบเนียนกวาโฆษณาในรูปแบบทั่วไป สังเกตไดจาก
การบอกสรรพคุณสินคาผานผูใชแลวแฝงอยูในรูปของ
ขอเขียนที่เปนการสนทนากันระหวางผูเขียนกับผูอาน การ
สัมภาษณ ขอเขียนเชิงวิชาการ และเกร็ดความรูตางๆ ซึ่ง
ขอเขียนลักษณะนี้อาจทําใหผูอานมองขามเจตนาที่แทจริง
ของผูโฆษณาได 

สวนโฆษณาในรูปแบบทั่วไปผูโฆษณาจะพรรณนา
สรรพคุณสินคาหรือประโยชนจากการใชสินคาโดยตรง 
เพื่อกระตุนจูงใจใหผูบริโภคพึงพอใจ และอยากซื้อสินคา
ทันทีที่พบเห็น 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําวิจัยในเชิงสํารวจ (Sur- 

vey Research) เพื่อศึกษาวาผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นตอบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปอยางไร หรืออาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ โดยศึกษาตัว
แปรตางๆ เชน เพศ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ผูบริโภค รวมทั้งตัวแปรอื่นๆ ที่ชวยพัฒนาสิ่งดึงดูดใจในงาน
โฆษณา หรือบทความแฝงโฆษณาใหเหมาะสมกับรสนิยม
และความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อเปน
การยืนยันผลการวิจัยที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group) 
และสามารถนําไปขยายผลใชในวงกวางได หรือผูวิจัยอาจ
ศึกษาโดยวิธีเชิงทดลอง เพื่อทดสอบการตระหนักรู และทัศน- 
คติของกลุมตัวอยางตอบทความแฝงโฆษณาแตละรูปแบบที่
แฝงการขายสินคาในระดับที่แตกตางกัน หรือโฆษณาทั่วไป
แตละประเภทที่ใหขอมูลสินคาในระดับที่แตกตางกัน 

2. ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับการสรางรูปแบบเนื้อ 
หาของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
ควรมีการสัมภาษณเจาของสินคา หรือผูโฆษณาที่เกี่ยวของ 
เพื่อจะไดทราบถึงกลยุทธตางๆ ที่ใชสื่อสารผานบทความ
แฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเพื่อประโยชน
สําหรับผูศึกษาในอนาคต 

3. ในอนาคตควรศึกษาเปรียบเทียบถึงการพัฒนา หรือ
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการจูงใจผูบริโภคในแตละยุคสมัย 
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  และความคิดเห็นของ
ผูบริโภค ซึ่งอาจแตกตางไปจากผลการวิจัยเดิม 
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