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บทคัดยอ 

การวิจัยศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของผูอานตอบทความแฝงโฆษณาผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสาร
สตรี เปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิว ทั้งนี้ใชการวิเคราะหประเด็นความคิดเห็น 
(Thematic) ของผูรวมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 24 คน ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม กลุมละ 8 คน ผลการวิจัย
พบวา 

1. ผูอานสวนใหญทราบวาบทความแฝงโฆษณามีการโฆษณาแฝงอยู 
2. การเปดรับบทความแฝงโฆษณาทําใหผูอานรับรูในคุณสมบัติของสินคาไดดีกวาการเปดรับสารจากโฆษณาใน

รูปแบบทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบกันแลวผูอานสวนใหญจะเชื่อถือสารที่นําเสนอในบทความแฝงโฆษณามากกวา  
3. ผูอานที่เปนกลุมนักศึกษาสวนใหญชอบอานบทความแฝงโฆษณามากกวา สวนกลุมคนทํางานกลับชอบอาน

โฆษณาในรูปแบบทั่วไปมากกวา แตหากมีการจัดวางบทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปไวในหนาคูกัน 
ผูอานสวนใหญจะเปดรับสารจากโฆษณาในรูปแบบทั่วไปกอนบทความแฝงโฆษณา 

4. ผูอานสวนใหญไมไดมีทัศนคติในเชิงลบตอการเสนอขายผลิตภัณฑดูแลผิวในรูปของบทความแฝงโฆษณา และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปแตอยางใด และยังเห็นวาโฆษณาทั้ง 2 รูปแบบ มีสวนในการกระตุนและจูงใจใหเกิดความตองการ
ที่จะซื้อสินคาเหลานั้นมาใช 
  
ABSTRACT 

The purpose of this study aims to investigate readers’ awareness towards the advertorials comparing with 
advertisements of skin care products in woman magazines.  

The research method -- thematic analysis --is used to elicit opinions from group discussions. Twenty-four 
participants joined three discussion groups, each of which has eight participants. 

The results of the research can be summed up as follows: 
1. All readers perceived that advertorials are a kind of product advertising 
2. The exposure to advertorials allows readers to understand the qualities of the advertised products 

better than exposing to advertisements only. Most readers found the content of advertorials more credible than 
that of regular advertisements. 

3. The students group prefers to read the advertorials while the working women prefer to read the 
regular advertisements. However, when advertisement and advertorials were placed in adjacent to one another, 
most readers prefer reading information from the advertisements first. 

4. Most readers do not have negative attitude towards selling the skin care products in either format. 
They also agree that both formats of advertising have potentials in encouraging and persuading customers to buy 
the products. 
 
 



ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
กลยุทธของการแฝงการโฆษณาสินคาไวในรูปของ

บทความ (Advertorial) ในสื่อนิตยสารทุกวันนี้กําลังไดรับ
ความนิยมใชกันอยางกวางขวาง และมีแนวโนมวาจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นจากขอเขียน
ของงานดานการประชาสัมพันธผสมผสานกันอยางกลม 
กลืนกับงานดานการโฆษณาขายสินคา ดังจะเห็นไดวาบท 
ความแฝงโฆษณาโดยทั่วไปมีการจัดตกแตงรูปแบบ และ
การนําเสนอเนื้อหาใหดูไมแตกตางจากการเสนอขายสินคา
ของโฆษณาในรูปแบบทั่วไป ดวยเหตุที่นักการตลาดวิตก
กังวลวา การเสนอขายสินคาดวยรูปแบบเดิมๆ อาจทําให
ผูบริโภครูสึกรําคาญเบื่อหนายกับการถูกกระตุน และ
ผลักดันใหซื้อสินคามากเกินไป (เสรี  วงษมณฑา, 2540) 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริโภคมีความเชื่อถือโฆษณา
ในระดับต่ํา เนื่องจากตระหนักดีวาโฆษณามีเจตนาในการ
จูงใจใหซื้อสินคาโดยปราศจากความจําเปน (อติมา  จันทร
ดา, 2541) เปนผลใหนักการตลาดจํานวนหนึ่งจึงหันมาใช
วิธีในการสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาตนไปยังผูบริโภค
โดยใชบทความแฝงโฆษณาแทนการใชโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไป เพราะเชื่อวาบทความแฝงโฆษณานาจะสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดแยบยลกวาโฆษณาในรูปแบบทั่วไป ผู
โฆษณาพยายามใชวิธีเบนความสนใจของผูบริโภคไปที่
สาระความรูตางๆ ที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาของบทความ
แฝงโฆษณา หรือเรื่องราวที่ผูเขียนบทความตองการบอกเลา
ใหกับผูอานไดทราบ ดวยวิธีการโฆษณาที่แยบยลเชนนี้เอง 
ผูบริโภคจึงไมรูสึกวาโฆษณาแฝงเปนการโฆษณาขาย
สินคาเทาใดนัก และในบางครั้งก็มองขามเจตนาที่แทจริง
ของผูโฆษณาไป เพราะผูบริโภคเพงเล็งความสนใจไปที่
ขาวสารและสารประโยชนที่ตนไดรับจากการอานบทความ
แฝงโฆษณาเสียมากกวา ดังนั้น การนําเสนอสินคาใน
ลักษณะของบทความแฝงโฆษณาจึงเปนการเพิ่มคุณคา และ
สรางความนาเชื่อถือใหกับสินคาไดมาก รวมท้ังยังทําใหผู 
บริโภคเกิดการตระหนักรูในตราสินคา (Brand Contact) ใน 
ทางที่ดีไดดวย (Shimp, 1999) 

อยางไรก็ดี โฆษณาในรูปแบบทั่วไปก็มิไดมีคุณคา
ลดนอยลงแตอยางใด เนื่องจากมีนักการตลาดอีกจํานวน
ไมนอยที่ยังคงใชโฆษณาในรูปแบบทั่วไปในการเสนอ
ขายสินคา เพราะเห็นวาสามารถบรรยายสรรพคุณของ 
 

สินคาไดอยางตรงไปตรงมาทําใหผูบริโภคทราบถึง
คุณสมบัติที่ซอนเรน และเห็นถึงความแตกตางระหวาง
สินคาของตนกับสินคาของคูแขงไดอยางชัดเจน อีกทั้งยัง
เปนการจูงใจ และกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อโดยตรง (เสรี  วงษมณฑา, 2544) 

ผลิตภัณฑดูแลผิวเปนผลิตภัณฑอีกประเภทหนึ่งที่
นิยมใชทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาผานบทความ
แฝงโฆษณาและการโฆษณาในรูปแบบทั ่วไปกันมาก 
และมีแนวโนมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารสตรีเพิ่มขึ้นในทุกป (Media 
Data Resource, 2544) เนื่องจากตลาดเครื่องสําอาง และผลิต 
ภัณฑบํารุงผิวมีการแขงขันกันคอนขางสูง ผูโฆษณาตอง
แสวงหาวิธีในการสงขาวสารเกี่ยวกับสินคาของตนให
สามารถเขาถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่
จะมากได เจาของผลิตภัณฑเหลานี้จึงนิยมสรางสรรคสาร
โฆษณาทั้ง 2 นี้ใหมีรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายและดู
นาสนใจมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ผานบทความแฝงโฆษณาอาจมีความแตกตางจากรูปแบบ
และเนื้อหาของโฆษณาในรูปแบบทั่วไปอยูหลายประการ
ดวยกัน เชน วิธีในการเสนอสารโฆษณา ภาษาที่ใช และวิธี
ในการจัดวางสินคา เปนตน  

ผู วิจัย เห็นวาควรที่จะทําการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับการรับรู และความคิดเห็นของผูบริโภคภายหลัง
จากเปดรับสารจากโฆษณาแฝงและโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิววามีความแตกตางกันหรือไม 
อยางไร เพราะเจาของสินคาและผูโฆษณาจะไดทราบถึง
ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการตระหนักรู และความคิดเห็น
ของผูบริโภค เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเนื้อ 
หาของบทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
ของผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว รวมทั้งผลิตภัณฑประเภท
อื่นๆ ไดอยางเหมาะสมในทางที่จะเพิ่มประสิทธิผลของ
การสื่อขอมูลขาวสารใหดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงการรับรูของผูอานตอบทความแฝง
โฆษณาผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรี เมื่อเปรียบเทียบ
กับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิว  

 
 



คําถามการวิจัย 
ผูอานมีการรับรูตอบทความแฝงโฆษณาผลิตภัณฑ

ดูแลผิวในนิตยสารสตรีอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณา
ในรูปแบบทั่วไปของผลิตภัณฑดูแลผิว 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
นิตยสารสตรี 

นิตยสารสตรี มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อกลุม
ผูอานที่เปนผูหญิงภายในเลมประกอบดวยเนื้อหาสาระที่
ใหความรู และความบันเทิงตาง ๆ ที่กลุมผูอานผูหญิงช่ืน
ชอบ เชน บทความ บทสัมภาษณ เกร็ดความรู รวมทั้งสาร
โฆษณาตาง ๆ ที่มีภาพประกอบ และมีสีสันสวยงาม (เยาว-
ภา  เจริญศิลป, 2530; และอุบลวรรณ  ปติพัฒนะโฆษิต 
และอวยพร  พานิช, 2532) มีกําหนดชวงเวลาที่แนนอนใน
การตีพิมพเพื่อออกจําหนาย หนาที่ของนิตยสารสตรีใน
ปจจุบันนอกจากจะใหความรู และความบันเทิงแลวยังทํา
หนาที่เปนพื้นที่ในการใหบริการแกธุรกิจโฆษณาประชา 
สัมพันธ และเปนสื่อที่ถายทอดหลอหลอมแบบแผนการ
บริโภคใหเขากับผูอานแตละกลุมอีกดวย (วริทรา  ไกยูร- 
วงศ, 2540) 
 
บทความแฝงโฆษณา 

บทความแฝงโฆษณา คือ ลักษณะของการโฆษณา
ประเภทหนึ่งที่ใหขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับสินคาและ
บริการขององคกรโดยการซื้อเนื้อที่สื่อ ปกติจะพบใน
นิตยสารหรือหนังสือพิมพทองถิ่น บทความแฝงโฆษณาบาง
ช้ินจะไมมีการระบุวาเปนหนาโฆษณา และอาจจะมีมากกวา 
1 หนาก็ได โดยใชการจัดวางรูปแบบการเสนอสารโฆษณา 
การจัดวางตัวอักษร และภาพประกอบตางๆ ใหดูนาสนใจ 
และที่สําคัญบทความแฝงโฆษณามักเขียนออกมาในลักษณะ
ที่ดูเสมือนวาการเผยแพรนั้นไมใชการโฆษณาแตอยางไร 
นั่นคือ การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา การสัมภาษณ 
และการสาธิตวิธีใชสินคาที่แฝงอยูในบทความแฝงโฆษณา 
(Harrison, 1995) ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูบริโภคเชื่อถือในเนื้อหาที่
นําเสนอ และรูสึกวาไดรับประโยชนจากอานบทความแฝง
โฆษณาสงผลใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา
โอกาสที่จะซื้อสินคาเหลานั้นมาใชก็ยิ่งมีมากขึ้น 
 
 

โฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
เปนเสนทางที ่สั ้นที ่สุดในการกระจายสินคาจาก

ผูผลิตไปยังผูบริโภค เปนสื่อกลางที่ทําใหเกิดการซื้อขาย
ไดโดยตรง  (อุบลวรรณ   ศิร ิย ุวศักดิ ์,  2542) สามารถ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความอยากรูอยากเห็น และเปน
เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่สามารถสงขาวสาร
ออกไปซ้ําๆ กันไดหลายครั้ง ซึ่งจะตองมีการชําระเงินใน
การซื้อเนื้อที่ หรือซื้อเวลาในสื่อมวลชนเพื่อทําการเสนอ
ขายสินคา เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสาร 
เปนตน (สุปญญา  ไชยชาญ, 2543) ดังนั้น โฆษณาจึงใช
ศิลปะของการสื่อสารที่เราใจ เชน การใชภาพที่กอใหเกิด
ความรูสึกที่คลอยตามคําพูด การใชขอความที่กะทัดรัด
จดจํางาย ตลอดจนการสรางสรรคงานโฆษณาทั้งดานรูป 
แบบและเนื้อหาเพื่อจูงใจใหผูบริโภคเกิดความปรารถนาใน
ตัวสินคา 

แตเนื่องจากการสรางสรรคงานโฆษณาลงในหนา 
กระดาษของสื่อนิตยสารเพื่อที่จะสื่อขอมูลขาวสารไปยัง
ผูรับสารไดอยางครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไวเปนเรื่องคอนขางยากลําบาก เพราะพื้นที่ในสื่อนิตยสาร
นั้นมีจํากัด และในปจจุบันจํานวนหนาของการโฆษณา
เผยแพรในนิตยสารฉบับหนึ่งๆ มีจํานวนมาก ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหผูบริโภคไมสนใจในชิ้นงานโฆษณานั ้นก็ได
ดังนั้นนักโฆษณาจึงพยายามคิดคนกลยุทธตางๆ ในการ
สรางสรรคงานโฆษณาสินคาใหมีการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนารูปแบบเนื้อหาของการนําเสนออยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะ
ไดสามารถจูงใจใหผูบริโภคอานสารที่โฆษณา (Russell & 
Lane, 1999) 

ในการเสนอขายผลิตภัณฑดูแลผิวในรูปของบทความ
แฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปก็เชนกัน หากผู
โฆษณารูจักเลือกวิธีในการนําเสนอสารโฆษณาไดอยาง
เหมาะสม นั่นคือ การเลือกใชรูปแบบและเนื้อหาในการจูงใจ
ผูอานโดยผานองคประกอบหลักซึ่งถือเปนหัวใจของการ
สรางสรรคสารโฆษณา ไดแก ภาพ (Illustration) การพาดหัว 
(Headline) ขอความโฆษณา (Body Copy) ตราสัญลักษณ
สินคา (Logo) และคําขวัญ (Slogan) ที่ดูแปลกใหม สะดุดตา
ก็จะสามารถดึงความสนใจจากกลุมผูอานผูหญิงใหติดตาม
เปดรับขาวสาร รวมทั้งจูงใจใหอยากซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวมา
ใชไดไมยาก 

 



การเปดรับขาวสาร 
โซโลมอน (Solomon) กลาววา การเปดรับ คือ ระดับ

ที่ผูบริโภคสังเกตสิ่งเราที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัส 
โดยผูบริโภคจะมุงความสนใจกับสิ่งเรากับบางตัวเทานั้น 
และไมสนใจกับสิ่งเราอื่นที่ไมตรงกับความสนใจของ
ตนเอง (Solomon, 1999, อางถึงใน ชลัยพร  อนันตศฤงคาร, 
2543)  

การเปดรับสารจากสื่อมวลชน ผูรับสารจะเปดรับ
สารโดยผานกระบวนการเลือกรับขาวสาร (Selectivity in 
Communication) ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวจะเริ่มตนจาก
การเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure) โดยผูบริโภคมัก 
จะเลือกเปดรับสารตามความสนใจ ความเชื่อ และความ
ตองการของตนเทานั้น จากนั้นจะเลือกใหความสนใจ 
(Selective Attention) กับสารที่สอดคลองหรือเขากันไดดี
กับทัศนคติหรือความคิดดั้งเดิมของตนแลวเลือกที่จะรับรู 
และแปลความหมายขาวสาร (Selective Perception and 
Selective Interpretation) ตามความเขาใจ ทัศนคติ ความ
เช่ือ และประสบการณของผูบริโภคที่มีอยูในขณะนั้น ใน
ขั้นสุดทายผูบริโภคจึงเลือกจดจํา (Selective Retention) 
ขาวสารที่ตนตองการ ในขณะเดียวกันก็จะลืมขาวสารที่ไม
ตรงกับความสนใจของตน (ปรมะ  สตะเวทิน, 2535) 

ในกรณีของการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ดูแลผิวในบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่ว 
ไปในนิตยสารสตรีก็เชนเดียวกัน กลาวคือ ผูบริโภคอาจจะ
ไดรับขาวสารของผลิตภัณฑดูแลผิวจากสื่อหลายประเภท
ดวยกัน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อ
บุคคล เปนตน แตผูบริโภคจะเลือกรับขาวสารจากสื่อที่ตน
สนใจเทานั้น และจะไมเลือกรับขาวสารที่ไมสนใจหรือไม
มีความเกี่ยวของกับตนเอง 
 
การรับรู 

การรับรูเปนกระบวนการเลือกรับขาวสาร การจัด
สารเขาดวยกัน และตีความที่ไดรับตามความเขาใจและ
ความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการ
ที่ เกิดขึ้นโดยไมรู ตัวหรือต้ังใจ มักเกิดขึ้นตามประสบ 
การณ และการสั่งสมทางสังคม (พัชนี  เชยจรรยา และ
คณะ, 2534) แตเนื่องจากบุคคลไมสามารถใหความสนใจ
กับสิ่งตางๆ  รอบตัวไดทั้งหมด  แตจะเลือกรับรู เพียง 
 

บางสวนเทานั้น นั่นเปนเพราะผูรับสารแตละคนมีความ
สนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ดังนั้นเมื่อไดรับ
สารเดียวกันผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจ และรับรู
ขาวสารเดียวกันตางกัน จึงกลาวไดวาประสิทธิผลของ
การนําเสนอบทความแฝงโฆษณา  และการโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรีจะ
มีมากนอยเพียงใดจึงไมไดขึ้นอยูกับวิธีในการสื่อสาร หรือ
กลยุทธดานรูปแบบและเนื้อหาของบทความแฝงโฆษณา 
และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับองค 
ประกอบของผูรับสาร ซึ่งไดแก ความกระตือรือรนในการ
แสวงหาขอมูล การเลือกเปดรับขาวสาร ระดับความสามารถ
ในการรับรู รวมทั้งการแปลความหมายขาวสารตางๆ ของ
ผูรับสารอีกดวย ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะสงผลตอทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการบริโภคสินคาดูแลผิวของผูบริโภค 
  
ความคิดเห็น 

เปนการแสดงทัศนคติพ้ืนฐานของบุคคลออกมาทาง
วาจา โดยปกติแลวคนทั่วไปมักใชคําวา ทัศนคติ และความ
คิดเห็นปะปนกัน หรือในบางสถานการณก็ใชแทนกัน 
(ธํารงศักดิ์  หมื่นจักร และศรีสงา  กรรณสูตร, 2540) ดังนั้น
จึงกลาวไดวา ความคิดเห็น (Opinion) คือ ผลิตผลของทัศน- 
คติของบุคคลในสภาพการณบางอยางรอบตัว โดยบุคคลจะ
จัดเรียงทัศนคติของตนตามลําดับความสําคัญเมื่อไดพูด
หรือเขียน กลาวคือ บุคคลนั้นกําลังใหความคิดเห็นเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในสภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลได
ประสบพบเจอ และการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเกิดความ
คิดเห็นใหมตามมา ทั้งนี้ความคิดเห็นจะเกิดขึ้นในลําดับขั้น
ของทัศนคติ (พัชนี  เชยจรรยา และคณะ, 2534) ลําดับขั้น
ของการเกิดทัศนคติ และความคิดเห็นมีองคประกอบอยู 3 
สวนคือ องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive 
Component) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Com- 
ponent)  และองคประกอบดานพฤติกรรม (Conative Com- 
ponent) 

จากแนวคิดเรื่องของทัศนคติ และความคิดเห็นจึง
สามารถคาดคะเนแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคไดวา 
หากผู บร ิโภคมีท ัศนคติต อผล ิตภ ัณฑด ูแลผ ิวยี ่ห อใด
โอกาสที่ผูบริโภคจะมีความภักดีตอตราผลิตภัณฑ และหา
ซื้อผลิตภัณฑนั้นมาใชไดยอมมีมากขึ้นตามไปดวย 
 



ระเบียบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องนี้เปนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการ

สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยใชการวิเคราะห
ประเด็นความคิดเห็น (Thematic) จากกลุมตัวอยางคือ กลุม
ผูหญิงที่เคยอานนิตยสารสตรี อายุระหวาง 18-45 ป จํานวน 
3 กลุม กลุมละ 8 คน รวมแลวใชกลุมตัวอยางในงานวิจัย จํา 
นวน 24 คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชอาชีพเปนเกณฑในการแบงกลุม
สนทนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กลุมที่ 1 คือ  กลุมนักศึกษาหญิงบุคลิกทันสมัย 
ศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยของเอกชน 

กลุมที่ 2 คือ กลุมผูหญิงที่มีบุคลิกทันสมัย ทํางาน
ในหนวยงาน/องคกรของเอกชน 

กลุมที่ 3 คือ กลุมผูหญิงที่มีบุคลิกทันสมัย ทํางาน
ในหนวยงาน/องคกรของรัฐบาล 

เหตุที่เลือกใชกลุมตัวอยางเพียง 3 กลุม และระบุไว
วาตองเปนผูหญิงที่มีบุคลิกทันสมัยเพราะกลุมผูหญิง
เหลานี้มักมีนิสัยชอบแตงตัว รักสวยรักงาม ซึ่งมีโอกาสสูง
ในการเปดรับสารโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิว สวน
วิธีในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ การสอบถามขอมูล
เบื้องตนจากกลุมตัวอยาง เชน เคยอานนิตยสารสตรี และ
เห็นผลิตภัณฑดูแลผิวปรากฏอยูในนิตยสารเหลานี้หรือไม 
ประกอบกับการใชแบบสอบถามในการคัดเลือกกลุมตัว 
อยาง เพื่อหาผูที่ยินดีในการเขารวมกลุมสนทนา และได
กลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยตองการ ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางที่ไดมาตองไมใชนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษา หรือเคยศึกษาดานโฆษณาและประชาสัมพันธมากอน 
ทั้งนี้รวมถึงบุคคลที่เคยหรือกําลังทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจ
นิตยสารและธุรกิจดานโฆษณาและประชาสัมพันธ เนื่อง 
จากคนกลุมนี้มีแนวโนมจะรับรูวาบทความแฝงโฆษณาเปน
การโฆษณาขายสินคาประเภทหนึ่ง และเพื่อตองการหลีก 
เลี่ยงอคติ (Bias) ที่อาจเกิดขึ้นกับงานวิจัยเรื่องนี้ 

2. กลุมตัวอยางที่ถูกคัดเลือกมาตองไมใชคนกลุม
เดียวกัน กลาวคือ เลือกนักศึกษาที่มาจากตางคณะกัน และ
กลุมคนทํางานที่มาจากตางบริษัทกัน เพื่อใหงานวิจัยเรื่อง
นี้มีความหลากหลายในมุมมองและความคิดเห็นที่ไดรับ
จากกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการสนทนากลุม คือ ตัวอยางของ
บทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปเกี่ยว 
กับผลิตภัณฑดูแลผิวจากนิตยสารสตรีที่ผูวิจัยเลือกใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก นิตยสารแพรว ดิฉัน ผูหญิง และคุณ 
หญิง ประกอบกับแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

1. สอบถามเกี่ยวกับประสบการณที่เคยพบเห็น เคย
ไดยิน หรือไดอานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิวจาก
สื่อตางๆ รวมถึงการเคยเปดรับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
และบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารสตรี 

2. สอบถามเกี่ยวกับการรับรูวาเปนบทความแฝง
โฆษณา  และรับรู ถึงความแตกตางของบทความแฝง
โฆษณากับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

3. สอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงรายละเอียดตาง ๆ 
ที่ผูโฆษณาตองการสื่อ รวมทั้งการรับรูในคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑด ูแลผิวภายหลังจากการอานบทความแฝง
โฆษณา โดยเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

4. สอบถามเกี่ยวกับความชอบ และความสามารถ
ในการจูงใจใหอานโดยเปรียบเทียบกันระหวางการนํา 
เสนอขาวสารของผลิตภัณฑดูแลผิวดวย บทความแฝง
โฆษณากับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

5. สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑดูแล
ผิวที่นําเสนอดวยรูปแบบของบทความแฝงโฆษณาเปรียบ 
เทียบกับการนําเสนอดวยรูปแบบของโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไป 

6. สอบถามเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของบทความ
แฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปของ
ผลิตภัณฑดูแลผิว 

7. สอบถามเกี่ยวกับประเด็นความเหมาะสมของการ
เสนอขายผลิตภัณฑดูแลผิวโดยใชบทความแฝงโฆษณา
เปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

8. สอบถามเกี่ยวกับมุมมองของผูบริโภคตอประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับการลวงใหหลงเชื่อ โดยใชขอเขียนในรูป
ของบทความแฝงโฆษณาที่มีการแอบแฝงหรือซอนเรน
ขอเท็จจริงบางอยาง และการโฆษณาชวนเชื่อของโฆษณา
ในรูปแบบทั่วไป รวมทั้งประเด็นเรื่องความเหมาะสมของ
การเสนอขายสินคาดวยวิธีนี้ในมุมมองของผูบริโภค 

 



9. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การเสนอขายผลิตภัณฑดูแลผิวดวยรูปแบบของบทความ
แฝงโฆษณาเปรียบเทียบกับโฆษณาในรูปแบบทั่วไปใน
การจูงใจผูซื้อ และองคประกอบรวมอื่น ๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ 

10. สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการทํา
บทความแฝงโฆษณา และการทําโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 

 
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม 

ผู วิจัยเริ่มจากการวิ เคราะหคําตอบที่ไดจากการ
สนทนากลุม จัดกลุมคําตอบตามประเด็นปญหาการวิจัย 
แลวตีความกลุมคําตอบตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ จากนั้นจึงอางอิงคําพูด หรือความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่เขารวมในการสนทนากลุม เพื่อใหงานวิจัย
เรื่องนี้มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเปนการปองกัน
ปญหาดานอคติของผูวิจัย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางการเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิวในนิตยสารสตรีผาน
ขอเขียนในรูปของบทความแฝงโฆษณากับการโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปสงผลตอการรับรู และความคิดเห็นของ
ผูอาน ดังนี้ 
 
การรับรู 

ผูอานสวนใหญทราบวาบทความแฝงโฆษณามี
โฆษณาแฝงอยูแตไมไดกระทําอยางโจงแจง ซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากการเอยช่ือสินคา ภาพสินคา และเนื้อหาที่มี
การกลาวโยงถึงตัวสินคา สวนโฆษณาในรูปแบบทั่วไป     
ผูโฆษณาจะสื่อสารใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงค หรือสิ่ง
ที่ตนตองการนําเสนออยางชัดเจน 

แมวาบทความแฝงโฆษณาบางบทความจะไมมีภาพ
สินคา หรือไมมีการเอยช่ือสินคา แตมีการจัดวางบทความ
แฝงโฆษณากับโฆษณาไวในหนาคูกัน ผูอานสวนใหญก็
ทราบดีวาเปนบทความแฝงโฆษณาเพราะพิจารณาความ 
สัมพันธ และการเชื่อมโยงเนื้อหาในบทความแฝงโฆษณา
เขากับเนื้อหาที่อานพบในโฆษณาในรูปแบบทั่วไป เหตุผล
อีกประการหนึ่งที่ทําใหผูอานรับรูไดงายขึ้นวาเปนบท 
ความแฝงโฆษณาก็เพราะผูอานสวนใหญมีโอกาสพบเห็น

รูปแบบการนําเสนอ และการจัดวางหนาในลักษณะนี้มาก
ขึ้นจึงคาดเดาไดวาเปนบทความแฝงโฆษณา แมวาจะไมมี
การระบุช่ือ หรือภาพสินคาก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้ยังช้ีให 
เห็นอีกวาการเลือกใชสีในโทนเดียวกัน การเลือกใชผูนํา
เสนอสินคาคนเดียวกัน (Presenter) รวมทั้งการเลือกใชคํา
ขวัญ (Slogan) ตราสัญลักษณ (Logo) และการเลือกใชตัว 
อักษรในลักษณะเดียวกันทั้งในบทความแฝงโฆษณา และ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปจะชวยใหผูบริโภคทราบไดงาย
ขึ้นวาสารโฆษณาที่เห็นนี้เปนตราผลิตภัณฑเดียวกัน 
 
ความคิดเห็น 

ผูอานทุกคนมีความเห็นตรงกันวาการเปดรับสาร
จากบทความแฝงโฆษณาทําใหเขาใจเนื้อหาที่ผูโฆษณา
ตองการสื่อ และรับรูในคุณสมบัติของผลิตภัณฑดูแลผิว
ไดมากกวาการเปดรับสารจากโฆษณาในรูปแบบทั่วไป 
เนื่องจากบทความแฝงโฆษณาจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
สินคาไดมากกวา ในขณะที่การนําเสนอสารเกี่ยวกับผลิต 
ภัณฑดูแลสุขภาพผิวของโฆษณาในรูปแบบทั่วไปบางชิ้น 
งานอาจสรางความฉงนสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดใหกับ
ผูอานได เนื่องจากผูโฆษณาสงผานขาวสารโฆษณาไปยัง
ผูอานดวยขอความโฆษณาเพียงสั้นๆ 

กลุมนักศึกษาหญิงสวนใหญชอบอานบทความแฝง
โฆษณามากกวา และยังเห็นวาสามารถจูงใจใหเปดรับสาร
โฆษณาไดมากกวา โดยใหเหตุผลวาอานบทความแฝง
โฆษณาแลวจะไดรับความรูตางๆ ที่เปนประโยชน อีกทั้ง
ยังทราบรายละเอียดเกี ่ยวกับผลิตภัณฑดูแลผิวมากกวา
การเปดรับจากโฆษณาในรูปแบบทั่วไป สวนผูที่ทํางานใน
หนวยงานรัฐบาล และเอกชนกลับชอบอานโฆษณาในรูป 
แบบทั่วไปมากกวา โดยใหเหตุผลวาขอความโฆษณาสวน
ใหญจะสรุปใจความที่สําคัญๆ มานําเสนอทําใหเขาใจ และ
จดจําสารโฆษณาไดงายขึ้นโดยไมจําเปนตองใชเวลามาก 
มายในการเปดรับขอมูล ดังจะเห็นไดวากลุมคนทํางานกับ
กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นในประเด็นนี้แตกตางกันนั่น
อาจเปนเพราะกลุมคนทํางานมีเวลาวางในการเปดรับสาร
นอยกวากลุมนักศึกษา จึงอาจเปนเหตุผลใหกลุมคนทํางาน
สวนใหญชอบเปดรับสารโฆษณาที่มีเนื้อหารวบรัด และมี
การสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ มากกวา  

อยางไรก็ตาม หากมีการจัดวางบทความแฝงโฆษณา
และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปไวในหนาคูกันแลวผูอาน



สวนใหญจะเลือกเปดรับสารจากโฆษณาในรูปแบบทั่วไป
กอนบทความแฝงโฆษณา ดวยเหตุผลที่วาโฆษณาโดย 
ทั่วไปจะมีองคประกอบตางๆ เชน การจัดวางรูปภาพ การ
พาดหัว การใชขอความโฆษณาที่สละสลวย และสามารถ
เรียกรองความสนใจจากผูอานไดมากกวาบทความแฝง
โฆษณา 

หากเปรียบเทียบกันระหวางการนําเสนอขายผลิต 
ภัณฑดูแลสุขภาพผิวโดยใชบทความแฝงโฆษณากับ
โฆษณาในรูปแบบทั่วไปแลวผูอานสวนใหญจะเชื่อถือ
บทความแฝงโฆษณามากกวา เนื่องจากเห็นวาเนื้อหาที่
นําเสนอนั้นเปนขอเท็จจริงที่มีประโยชน และมีความเปน
กลางมากกวาโฆษณาในรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้การเสนอขาย
ผลิตภัณฑดูแลผิวจะไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภคมาก
ยิ่งขึ้นหากบทความแฝงโฆษณาและโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปชิ้นงานนั้นใชแพทย เภสัชกร และผูมีช่ือเสียงมาเปน
ผูนําเสนอสินคา (Presenter) รวมถึงการอางอิงขอมูลจาก
ผลการวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ และสถาบันวิจัยตาง ๆ 

ผูบริโภคไมไดมีทัศนคติในเชิงลบตอผลิตภัณฑดูแล
ผิวที่นําเสนอในบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูป
ทั่วไปแตอยางใด อีกทั้งยังเห็นวากลยุทธในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑดูแลผิวดวยบทความแฝงโฆษณา และโฆษณา
ในรูปแบบทั่วไปตางมีประสิทธิผลเสริมกันในการโนม
นาวใจใหผูบริโภคเกิดความปรารถนาในตัวสินคาไดมาก
ขึ้น แตพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวอาจ
เกิดขึ้นจริงหรือไมก็ได เนื่องจากผูบริโภคมักนําองค 
ประกอบอื่นๆ ซึ่งไดแก คุณสมบัติของสินคาราคาการ
บรรจุหีบหอ ความจําเปนในการซื้อสินคา ความสะดวกใน
การหาซื้อสินคามาใช และคําบอกเลาของผูมีประสบการณ
ในการใชสินคามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําวิจัยในเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาวาผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติ
หรือความคิดเห็นตอบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาใน
รูปแบบทั่วไปอยางไร หรืออาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ โดย
ศึกษาถึงตัวแปรตางๆ เชน เพศ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของผูบริโภค รวมทั้งตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีสวน
ชวยพัฒนาสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณา หรือบทความแฝง 
โฆษณาใหเหมาะสมกับรสนิยมและความตองการของ

ผูบริโภคที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัยที่
ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group) และสามารถนําไป
ขยายผลใชไดในวงกวาง หรือผูวิจัยอาจศึกษาโดยวิธีเชิง
ทดลอง เพื่อทดสอบการตระหนักรู และทัศนคติของกลุม
ตัวอยางที่มีตอบทความแฝงโฆษณาในแตละรูปแบบที่แฝง
การขายสินคาในระดับที่แตกตางกัน หรือโฆษณาในรูป 
แบบทั่วไปที่ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาในระดับที่แตกตาง
กัน 

2. ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับการสรางรูปแบบ 
เนื้อหาของบทความแฝงโฆษณา และโฆษณาในรูปแบบ
ทั่วไปควรมีการสัมภาษณเจาของสินคา หรือผูโฆษณาที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับงานในลักษณะนี้ เพื่อจะไดทราบถึงกล
ยุทธตางๆ ที่ใชในการสื่อสารผานบทความแฝงโฆษณา
และโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่นาจะเปนประโยชนตอผูที่
นํางานวิจัยนี้ไปศึกษา 

3. การศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบ 
เทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของการสรางสรรคบทความแฝง
โฆษณาและโฆษณาในรูปแบบทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะการโฆษณาทั้ง 2 รูปแบบ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
รูปแบบและกลยุทธในการจูงใจผูบริโภคไปตามยุคสมัย
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจสงผลตอทัศนคติ และ
ความคิดเห็นของผูบริโภคในมุมมองใหมที่อาจจะแตกตาง
ไปจากผลการวิจัยเดิมได 
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