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การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

โฆษณาออนไลน์ 2. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค และ3. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) 
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 18-68 
ปี ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีเจเนอร์เรชั่น ได้แก่ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 50-68 ปี เจเนอร์
เรชั่นเอ็กซ์ อายุระหว่าง 35-49 ปี และเจเนอร์เรชั่นวาย อายุระหว่าง 18-34 ปี จ านวนทั้งสิ้น 405 
ตัวอย่าง 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ในภาพรวมมีระดับทัศนคติ
มาก มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์โดยรวม ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติ การรู้เท่าทัน
สื่อ และมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด และพบว่ายิ่งผู้บริโภคมีทัศนคติบวก
ต่อโฆษณาออนไลน์มากเท่าไหร่มีความสัมพันธ์กับความรู้เท่าทันสื่อมากเท่านั้น นอกจากนี้พบว่า
ผู้บริโภคที่ทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ในเชิงลบจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก
ขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  ทัศนคติการรู้เท่าทันสื่อ  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 



ABSTRACT 
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Degree  Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
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The study’s objectives are 1) to study the attitude of consumer with the online 

advertising. 2) to study the online media literacy of consumer and 3) to study the online 
advertising’s avoidance of the consumer.  This study is the quantitative research using the survey 
research method by collecting the questionnaire from the sample groups who live in Bangkok, 
age between 18-68 years separated by the theory of generation such as the baby-boomer (age 50-
68 years), the X-generation (age 35-49 years) and the Y-generation (age 18-34 years), total 405 
people.  

The results found that the consumer’s attitude towards online advertising in total is at 
high level, the online media literacy and the behavior avoiding the online media are also at high 
level. 

The results of hypothesis testing found that the x-generation has the highest attitude, 
media literacy, and behavior avoiding the online media in comparison with others. Moreover, the 
positive attitude towards online advertising has high correlation with the media literacy’s level. 
As such, consumers who have the negative attitude towards online advertising will have more 
levels of the online advertising’s avoidance. 
 
Keyword:  Attitude,  Media Literacy,  Behavior Avoiding the Online Advertising 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเพิ่ม

มากขึ้นเร่ือยๆ อีกทั้งยังมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานต่อสัปดาห์มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย
เห็นได้จากผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2557 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16,596 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นถึง 
56% ในเวลา 1 ปี มีค่าเฉลี่ยของการใช้งานต่อสัปดาห์สูงขึ้น  เฉลี่ย 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้
เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสูงกว่าในปี พ.ศ. 2556 ที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 32.3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) 
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ภาพท่ี 1.1 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยแบ่งตามจ านวนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ปี

2556-2557 
แหล่งท่ีมา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557. 
 
โดยพบว่าผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนมาก ใช้เพื่อความบันเทิง และการติดต่อสื่อสาร บน

สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยลักษณะการใช้งาน มี 3 อย่าง ดังนั้น อันดับ 1 ใช้เพื่อพูดคุย
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) ร้อยละ 78.2 อันดับ 2 ใช้
เพื่ออ่านข่าว หรือการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 57.6 และอันดับที่ 3 ใช้เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล ร้อยละ 56.5 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) 

เช่นเดียวกับ บริษัท โซเชียล จ ากัด (2557) ได้ท าการรายงานการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใน
ชีวิตประจ าวันดังต่อไปนี้ โดยมีผู้ที่ใช้งานมากที่สุดอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครสูงถึง 8.5 ล้านราย  
ท าการสังเกตต้ังแต่ต่ืนนอนมีการใช้งานแบ่งออกเป็น Facebook 80%, Instagram 9%, Twitter 6%, 
Youtube5% เข้าห้องน้ ามีการใช้งาน Facebook 66%, Youtube 16%, Instagram 12%, Twitter 6% 
การเดินทางมีการใช้งาน Facebook 74%, Instagram 10%, Youtube 9%, Twitter 8% ตอนท างานมี
การใช้งาน Facebook 74%, Youtube 10%, Twitter 8%, Instagram 8% ระหว่างรอการประชุมมีการ
ใช้งาน Facebook 72%, Instagram 11%, Twitter 9%, Youtube8% และตลอดจนเข้านอนมีการใช้
งาน Facebook 89%, Instagram 9%, Twitter 6%, Youtube5% จนเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่
สะท้อนให้เห็นว่าสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนกิจวัตรประจ าวัน 
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ภาพท่ี 1.2 ร้อยละแสดงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน 
แหล่งท่ีมา: บริษัท โซเชียล จ ากัด, 2557. 

 
นักโฆษณาจึงหันมาใช้โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ดังที่

วิไลพร ทวีลาภพันทอง  (2557)ได้ชี้ให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เป็น
จ านวนมาก มีจ านวนผู้ที่ใช้งานทั่วประเทศ ถึง 18 ล้านรายเช่นเดียวกับที่มีอัตราการซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตสูงด้วย ท าให้นักการตลาดให้ความส าคัญในการโฆษณาออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้และเป็นการเพิ่มยอดขายของสินค้า ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากสื่อออนไลน์ เป็นสื่อ
ที่แทบไม่ใช้ต้นทุน ในการท าธุรกิจต่างๆ รวมทั้งท าให้เกิดนักธุรกิจใหม่ๆ  ที่สามารถลงทุนท าได้เอง 
เช่น การขายเสื้อผ้าออนไลน์ ท าร้านค้าออนไลน์ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยใช้เข้ากับ
สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆการโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา ป๊อบอัพ และรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, 2551, น. 12-13) 

การโฆษณาออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุน และมีผลตอบแทนที่
รวดเร็วและสามารถประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างชัดเจน จากส ารวจพบว่ากลุ่ม
นักการตลาดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการโฆษณาผ่านสื่ออันดับ 1 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่เพิ่ม
มากขึ้นเร่ือยๆ คือโดยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 70  ของจ านวนนักการตลาดทั้งหมด อันดับ 2 
การท าการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 69 อันดับ 3 คือการท าการโฆษณาผ่านวีดีโอ ร้อยละ 64 
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Rich Media ร้อยละ 23  ป้ายแบนเนอร์ต่างๆ ร้อยละ 19 และผ่านการท าโฆษณาบนทีวีออนไลน์หรือ 
IPTV ร้อยละ 13 (บริษัท ธัมสอัพ มีเดีย จ ากัด, 2557) 

นอกจากนี้การโฆษณายังส่งผลดีคือ ท าให้เพิ่มยอดขายในธุรกิจ ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น
รวมถึง สามารถขยายธุรกิจออกไปได้กว้างขึ้น ตัวอย่างงานวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด (จีทีเอส) กรณีศึกษาภาพยนตร์เร่ือง 
ATM เออรัก...เออเร่อ โดยฐิติภา สัมพันธ์พร ( 2556) พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดภาพยนตร์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด (จีทีเอส) ทั้งหมด 3 สื่อ คือ เฟซบุ๊กใช้ 
ทวิตเตอร์ ยูทูป จากความส าเร็จการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ ภาพยนตร์เร่ือง ATM 
เออรัก...เออเร่อ ประสบผลส าเร็จโดยท ารายได้รวม 152.5 ล้านบาท เป็นอันดับ 7 ของภาพยนตร์
ไทยที่ท ารายได้ตลอดกาล จากเวลาเข้าฉาย 4 สัปดาห์ 4 วันในประเทศไทย 

กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นมักจะเน้นการสร้างกระแส ที่เรียกว่าการตลาดแบบ
ไวรัส Viral Marketing โดยการสร้างกระแสให้เกิดผลกระทบกับผู้คน เกิดการพูดถึงและบอกต่อ ท า
ให้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยกระแสที่ว่าก็คือ ท ายังไงก็ได้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่า แปลก กระทบ
จิตใจ ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกตกใจ ทั้งในแง่ดีและแง่ลบ เมื่อเข้าถึงความรู้สึกคนได้แล้ว จะเกิดการ
บอกกันแบบปากต่อปากกันได้อย่างรวดเร็ว (ธวัชชัย สุวรรณสาร,  2557) จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัย
ของมาริศา อานิต้า ฟันเดอรวาวเดอะ ( 2557) เร่ือง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปส าหรับ
การตลาดแบบไวรัล  (Viral Marketing) โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่าลักษณะเนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารน้ันมีความแตกต่างกัน โดยลักษณะเนื้อหาที่จะน ามาท าไวรัลคลิป
นั้นจะต้องเป็นเน้ือที่เข้ากับลักษณะเฉพาะของตราสินค้า เพราะจะสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับตราสินค้า 
ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเข้าใจ และสนใจในสารง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันงานวิจัยเร่ืองการศึกษาการ
ตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัลเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ส เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอร์ เรชั่นวาย โดยพรจันทร์ วงศ์คุ้มสิน ( 2557) พบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อ  Viral Marketing แตกต่างกัน 
และมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการบอกต่อไม่สามารถเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ  ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและการ
บอกต่อ 

อย่างไรก็ตามการสร้างกระแสนี้ยังคงส่งผลผลต่อสังคม ตัวอย่างการท า  Viral Marketing 
ของ Snickers ท าคลิปเป็นคลิปที่มีเนื้อหาแสดงความโกธรและโมโหหิว เช่นคลิปของน้องออม 
สุชาร์ ดาราสาว นี้ เป็นคลิปที่ออมโมโหหิวจนโวยวายใส่แฟนคลับ  เหวี่ยงสมจริงเกิน จึงท าให้คนดู
คิดว่าเร่ืองจริง  ท าให้ดาราคนนี้ถูกต่อว่า แฟนคลับก็มีทั้งโกธรและเห็นใจ แต่พอคลิปที่สองปล่อย
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ออกมาว่าเป็นคลิปเต๋าสมชายโมโหวีนกลางกองถ่ายเพราะโมโหหิว ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ถึงขั้น
จะเลิกทาน  Snickers ท าให้ภาพลักษณ์ค่อนข้างเสีย นอกจากนี้ยังมีคลิปอาจารย์ปาโทรศัพท์มือถือบี
บีในห้องเรียน และถูกเฉลยว่าเป็นโฆษณาของเบอร์เกอร์คิง อีกคลิปคือ อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม ที่วี
นกลางกองถ่ายเช่นกัน แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการเต้น GungnamStyle และเฉลยด้วย “เต็ม 100 กับ
ทุกบทบาทของชีวิต”  

การท าตลาดแบบ Viral Marketing ส่งผลให้คนดูเกิดความสับสนว่าอันไหนเป็นเร่ืองราวที่
แท้จริงและเร่ืองไหนเป็นเร่ืองสร้างขึ้นมา ปัจจุบันเมื่อคนเราเห็นอะไรที่เป็นกระแส หรือถูกใจภาพ 
ข้อความต่างๆมักมีการบอกต่อโดยไม่ทันคิดซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภารัตน์ แก้วสุทธิ 
(2553) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
ป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลงานวิจัยออกมาพบว่า กลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่
น้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ท าให้เกิดความขัดแย้งของงานวิจัยที่ว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยิ่งมี
ยิ่งอายุน้อย มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน้อยซึ่งเมื่อเทียบกับภาพที่ 
1.3 ข้างล่างจะเห็นได้ว่า การแชร์ภาพ  การส่งภาพ  ข้อความที่ไม่เหมาะสมนั้น อายุ 15 - 19 ปี มีการ
ส่งต่อน้อยที่สุด และ อายุ 60 ปีมีการส่งต่อมากที่สุด ดังน้ันเมื่อข้อมูลทั้ง 2 ข้อมูลมีการขัดแย้งจึงจะ
ต้องการส ารวจให้ชัดเจนว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มไหนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองจากการรู้เท่าทัน
สื่อ 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
ภาพท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ท ากิจกรรมการแชร์ภาพ / การส่งภาพ / ข้อความที่ไม่

เหมาะสม โดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา รายกลุ่มอายุ 
แหล่งท่ีมา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557. 
 

นอกจากการแชร์ภาพ  การส่งภาพ  หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ตรวจสอบ
แหล่งที่มา นักโฆษณาได้มีเทคนิคการโฆษณาออนไลน์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ให้เข้าถึงผู้รับสาร
ได้มากขึ้น ท าให้ผู้รับสารบางคนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแท้จริงแล้วเป็นเน้ือหาของโฆษณา หรือ
เน้ือหาของสารได้ เช่นการโฆษณาแบบ Native Advertising ซึ่งเป็นรูปแบบของ Paid Media 
ประเภทหน่ึงที่ เป็นเทรนด์ใหม่ของโฆษณาแฝงในออนไลน์ ซึ่งโฆษณาจะมีรูปแบบเหมือนเนื้อหา
ข่าว หรือ บทความของ website นั้นๆ ซึ่งในบางครั้ง ผู้อ่านไม่รู้สึกเลยว่าเราก าลังดูบทความ หรือ 
อ่านเนื้อหาโฆษณาอยู่ โดยโฆษณาในแนว Native Advertising ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันน้ี ยกตัวย่าง
เช่น Search Ads, Website Promoted Listings, Youtube Promoted Videos และ Facebook 
Sponsored Posts ซึ่งทุกวันน้ี Publisher ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YoutubeหรือTumblr
ต่างก็พยายาม หากลยุทธ์เพื่อให้ Platform ของตนสามารถ โฆษณาในรูปแบบของ Native 
Advertising ให้ได้รูปแบบ การแสดง โฆษณาแบบ Native Advertising ได้แก่1)In-Feed Ads โชว์ใน
หน้า New Feed 2) Recommended Content Widgets โชว์ในแถบ Recommendation อยู่ในหน้าที่เรา
อ่านเนื้อหาข่าวนั้นๆ 3 ) Search & Promoted Listings โชว์ใน Search Engine ตัวอย่างเช่น Google4) 
Sponsor Content เป็นการโปรโมทเนื้อหาข่าว มีทั้งแบบที่เป็น Publisher Produce และ Brand 
Produce 
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ทั้งนี้ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานสื่อออนไลน์จากโฆษณาที่ไม่
เหมาะสมนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การก ากับดูแลการโฆษณา 2) การคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยการก ากับดูแลการโฆษณานั้นท าได้ดีในสื่อโทรทัศน์โดยมีสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย เป็นส่วนที่เข้มแข็งที่สุดในการก ากับดูแลโฆษณาคือ การก ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง ในขณะที่สื่ออ่ืนๆยังไม่มี
หน่วยงานใดที่ควบคุมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน(บุหงา ชัย
สุวรรณ, 2557) 

การคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงคือ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิเช่น 1) 
ส านักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
สอดส่องผู้ประกอบธุรกิจ ที่อาจจะกระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จัดท าวิจัย ส่งเสริม
สนับสนุนศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ
จากสินค้าหรือบริการ  2) กรมการค้าภายใน มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าและบริการ
ในราคาที่เป็นธรรม เพียงพอกับความต้องการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้ามีบทบาทใน
การดูแลรักษาประโยชน์ของตนเอง  3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  มีหน้าที่ดูแลราคา
สินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ 
ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการค้า และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 4) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม  เช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ  ภาชนะและเครื่องมือในครัวเรือน 5) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่
ตรวจสอบและคุมภาพของอาหารและยา เช่น อาหารกระป๋อง เคร่ืองส าอางและยา (สมฤทัย ค าตุ้ย, 
2555) 

ถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค แต่ก็ยังไม่
เพียงพอเพราะผู้บริโภค หรือปัญหาที่เกิดนั้น มักเกิดจากตัวผู้บริโภคไม่รู้เท่าทันสื่อ และผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายมีการด าเนินการซึ่งจะใช้เวลานาค่อนข้างมากและความเสียหายได้เกิดขึ้นไป
เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีความพยายามของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่คอยส่งเสริมให้
ผู้บริโภคเร่ิมที่จะป้องกันตัวเอง ก่อนที่จะได้รับความเสียหายต่างๆ อาทิเช่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอสได้จัดโครงการรู้เท่าทันสื่อกับไทยพีบีเอส จัดต่อเน่ืองเป็นคร้ังที่ 3 องค์กร Internet Foundation 
for the Development of Thailand (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย)ได้จัดโครงการเด็กไทยรู้เท่า
ทันสื่อ ICT หรือแม้แต่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้จัด
โครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ เป็นการท าคู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เช่นวัยมันส์เท่าทันสื่อ คู่มือการจัด
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กิจกรรมเพื่อเรียนรู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชน และ ถอดรหัส ลับความคิด เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือ
การเรียนรู้เท่าทันสื่อ หรือแม้แต่รู้เท่าทันสื่อ ICT เป็นต้น ดังน้ันการกระท าของหน่วยงานต่างๆ
เปรียบเสมือนการท างานแบบวัวหายล้อมคอก 

อย่างไรก็ตามการศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา การหลีกเลี่ยง
โฆษณา ที่ผ่านมานั้น มักจะมุ่งที่สินค้าบางประเภทในสื่อบางสื่อเท่านั้น เช่นวิจัยด้านรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาคือ งานวิจัยของดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ( 2552) เร่ืองกระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีม
ปรับสีผิวทางโทรทัศน์ของผู้รับสารสตรี โดยผลงานวิจัยออกมาว่าผู้รับสารที่มีอายุน้อยมีความสนใจ
ในโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก และส าหรับการรู้เท่าทันสื่อนั้นพื้นฐานความรู้ยัง
ไม่มากพอที่จะสามารถแยกแยะวิเคราะห์โฆษณานั้นๆ  ได้อย่างชัดเจน และวิจัยเร่ืองการศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (สุภาณี แก้ว
มณี, 2547) พบว่านักศึกษาที่เคยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์จะมีขั้นของการตระหนัก ขั้น
เข้าใจ และขั้นวิเคราะห์สารได้มากกว่านักศึกษาที่ไม่เคยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในสาขาวิชาสื่อสารมีความรู้เท่าทันสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างสาขาวิชาสังคมศาสตร์ - 
มนุษย์ศาสตร์ 

ส าหรับงานการหลีกเลี่ยงโฆษณา  มีงานวิจัยของ  Speck and Elliott (1997) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อต่างๆ  พบว่า ในนิตยสารกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะ
หลีกเลี่ยงก็คือ ผู้บริโภคที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ครอบครัวขนาดเล็ก เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่เชื่อ และ
ไม่สนใจในโฆษณาสื่อหนังสื่อพิมพ์ พบว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงโฆษณานั้นมักเป็นผู้ที่มีอายุมาก มีการศึกษา
สูง และมีรายได้สูง เพราะกลุ่มคนเหล่านี้คิดว่าโฆษณาท าให้เกิดความร าคาญ เสียเวลา สื่อโทรทัศน์ 
ผู้ที่หลีกเลี่ยงโฆษณามักเป็นผู้ที่มีอายุน้อย รายได้สูง มีการเปิดรับชมโทรทัศน์หลายช่อง เพราะเชื่อ
ว่าโฆษณาไม่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้สื่อวิทยุ พบว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงโฆษณานั้นเป็นผู้ที่อายุน้อย
และไม่แต่งงาน เป็นผู้ที่ฟังวิทยุตลอดเวลาและหลายสถานี เพราะโฆษณาท าให้เกิดความร าคาญ เป็น
อุปสรรคในการฟังเพลง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การหลีกเลี่ยง
โฆษณา งานวิจัยนี้จึงจึงมุ่งศึกษา ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติก รรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ ให้เป็นแนวทางในการให้ความรู้ผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ให้สามารถป้องกันตัวเองจาก
ผลกระทบทางลบของการโฆษณาออนไลน์ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกนโยบายในการก ากับการดูแลผู้บริโภคที่เหมาะสมต่อไป 
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1.2 ค าถามน าวิจัย 
 

1.2.1 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างไร 
1.2.2 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคเป็นอย่างไร 
1.2.3 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
1.3.2 เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
1.3.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 

 

1.4 สมมุติฐานงานวิจัย 
 

1.4.1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

 1) ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ที่
แตกต่างกัน 

 2) ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
 3) ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่

แตกต่างกัน 
1.4.2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

โฆษณาที่แตกต่างกัน 
 1) ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่าง

กัน 
 2) ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่

แตกต่างกัน 
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1.4.2 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน ์

 1) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
 2) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาถึงทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม โดย
เลือกตัวอย่าง กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุระหว่าง 50-68 ป)ี เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 35-49 ปี) 
และเจเนอเรชั่นวาย (อายุระหว่าง 18-34 ป)ี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
โดยเก็บข้อมูลวิจัยระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันโฆษณาในสื่อ
ออนไลน ์

1.6.2 เพื่อให้นักโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ตระหนักถึงความส าคัญกับผลของการโฆษณาสู่
สังคม 

1.6.3 เพื่อน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางป้องกันในสิทธิของผู้บริโภคการใช้สื่อออนไลน์ 

1.6.4 เป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะในสื่อของสื่อโฆษณา 
 

1.7 นิยามศัพท์ 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์หมายถึงผู้รับสารมีความสามารถในการแยกแยะ เน้ือหา
ข่าวสารของโฆษณาออนไลน์ต่างๆได้ รู้ว่าสื่อมวลชน มีเทคนิคอะไรบ้างในการน าเสนอโฆษณา
ออนไลน์ สามารถตั้งประเด็นข้อสงสัยในโฆษณานั้นๆว่าโฆษณานั้นๆต้องสารสื่อสารอะไร ใคร
เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้แต่การประเมินโฆษณาออนไลน์ชิ้นน้ันๆได้ในการวิจัยคร้ังนี้
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ท าการศึกษาออกเป็น 3 มิติ คือ 1) มิติแนวคิดการรู้เท่าทันโฆษณาคือมีความสามารถในการแยกแยะ
โฆษณาออกจากสื่อต่างๆ  ได้รวมถึงสามารถรู้ถึงกลวิธีที่นักโฆษณาใช้ในการโฆษณา  2) มิติ
พฤติกรรมการรู้เท่าทันโฆษณาคือมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ  เกี่ยวกับโฆษณาใน
ขณะที่รับสารจากโฆษณาได้  3) มิติทัศนคติในการรู้เท่าทันโฆษณาคือมีแนวโน้มที่จะเชื่อหรือไม่
เชื่อในโฆษณานั้นๆ 

โฆษณาออนไลน์หมายถึงการโฆษณาบนเทคโนโลยีสื่อสารอินเทอร์เน็ต ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารเป็นจ านวนมาก  
เพื่อให้เกิดความสนใจและความรู้สึกที่ดีในการซื้อหรือการใช้สินค้าจากการชมโฆษณาออนไลน์ ซึ่ง
โฆษณาออนไลน์ ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่  1) การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือ
สืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 2) การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( WWW: World Wide 
Web: W3) 3) การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) 4) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Online Social Networking Site) 5) การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ และ 6) สื่อโฆษณาออนไลน์บน 
Youtube 

ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดโดยรวมของผู้รับสาร ที่มาจาก
ความรู้สึกของตนเองในทิศทางบวกหรือลบ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนใช้เป็นแนวทางในการตอบสนอง
ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งในในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  1) ด้านข้อมูลของโฆษณา
ออนไลน ์2) ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์  3) ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์  4) ด้านที่
ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 5) ด้านวัตถุนิยม 6) ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์
และ 7) ด้านทัศนคติโดยทั่วไปต่อโฆษณาออนไลน์ 

ผู้บริโภคหมายถึง ผู้รับสารโฆษณาออนไลน์ ที่นักโฆษณาท าการสื่อสารด้วย โดยใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามลักษณะ 3 ลักษณะคือ  1) เพศ (Sex) 2) อายุ (Age)และ3) ระดับ
การศึกษา (Education) เป็นเกณฑ์การแบ่งผู้บริโภค 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมใดๆก็ตามที่ผู้รับสาร ไม่เปิดรับ
สื่อต่างๆและมีพฤติกรรมที่ลดเนื้อหาของโฆษณาออนไลน์ กดปิด หรือเลื่อนข้ามโฆษณาออนไลน์ 
เมื่อเห็นโฆษณาชิ้นนั้น ในการวิจัยนี้จะท าการศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ตาม
ประเภทของโฆษณาออนไลน์ 



 
บทที ่2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง "ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกกรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ " 

ผู้ท าวิจัยท าการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางใน
การวิจัย โดยสามารถแบ่งแยกได้ออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาและการโฆษณาออนไลน์ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาและการโฆษณาออนไลน์ 
 
2.1.1 ความหมายของการโฆษณา 
การโฆษณา ( Advertising)หมายถึง รูปแบบการสื่อสารที่ไม่ใช้บุคคล ( Nonpersonal 

Communication) ที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อสื่อสารเร่ืองขององค์กร สินค้า บริการ หรือแนวคิดของผู้ที่
สนับสนุน จะมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่หรือเวลาเพื่อแสดงข้อความโฆษณาไปยังผู้คนจ านวนมาก
ในเวลาเดียวกัน (M. A. Belch and G. E. Belch, 2008) 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์, และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553) โฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจผู้บริโภค จึงสามารถกล่าวความหมายของโฆษณาได้โดยสรุปว่า การสื่อสารโน้มน้าวใจ 
เกี่ยวกับสินค้า บริการ ที่มีค่าใช้จ่ายผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีการระบุผู้
โฆษณาอย่างชัดเจน 

การโฆษณา ( Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ 
และเตือนความทรงจ าเกี่ยวกับสินค้า และบริการ หรือความคิด ซึ่งระบุผู้อุปถัมภ์รายการได้ โดยผู้
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อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับสื่อโฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณาเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแพร่
ภาพและกระจายเสียง สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่  สื่อบุคคล เป็นต้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 

จากค านิยามข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของการโฆษณา หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและโน้มน้าวใจต่อโฆษณา โดยการโฆษณาส่วน
จะจ่ายเสียเงินค่าซื้อเวลาในการลงพื้นที่โฆษณา โดยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือที่เราเรียกว่าสื่อมวลชน 

นอกจากนี้ลักษณะของการโฆษณา ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ ( Media) เป็น
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้รับข่าวสารจ านวนมาก โดยมีประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1) การโฆษณาเป็นกิจกรรมสื่อสารมวลชน ( Mass Media) วัตถุประสงค์ก็คือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ 

2) การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อการจูงใจ (Persuasion) การโฆษณามีวัตถุประสงค์เพื่อจูง
ใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ ไม่ใช่การให้ข่าวสาร เพราะการให้ข่าวสารไม่ใช่การจูงใจ ดังนั้นการ
โฆษณา จึงเป็นการจูงใจให้คนคล้อยตาม แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมด โฆษณาเป็น “Half 
Truth” ซึ่งหมายความว่า “ทุกสิ่งที่กล่าวในโฆษณาเป็นความจริง แต่ความจริงทั้งหมดไม่ได้อยู่ใน
โฆษณา” 

3) การโฆษณาเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริง ( Real Reason) และเหตุผลสมมติ ( Supposed 
Reason) มีรายละเอียดดังน้ี 

การจูงใจด้วยเหตุผลจริง ( Real Reason) หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ยาสีฟันคอลเกตโฆษณาว่าสามารถป้องกันฟันผุ เพราะผสม
ฟลูออไรด์ เป็นต้น ซึ่งเหตุผลของคุณสมบัติมีส่วนช่วยในการจูงใจให้คนซื้อสินค้าได้ 

การจูงใจด้วยเหตุผลสมมติ ( Supposed Reason) หมายถึง การจูงใจโดยใช้หลักการ
ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา เหตุผลสมมติไม่ได้หมายความว่าเป็นเร่ืองไม่จริง แต่เป็น
ประเด็นที่น ามาเป็นเหตุผลในการจูงใจผู้บริโภคโดยไม่ได้เป็นจุดเด่นที่มีความส าคัญในตัวเอง แต่
น าเอาลักษณะบางอย่างในตัวสินค้ามาเป็นฐานในการ 

 
2.1.2 หน้าท่ีของการโฆษณา 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้ระบุหน้าที่ของการโฆษณาไว้ ดังนี้ 
 1) หน้าที่การตลาด ( Marketing Functions) หมายถึง การท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งใน

ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ รายการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมกา รตลาด 
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เคร่ืองมือทั้งสี่นี้ ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า อันจะ
น าไปสู่การสร้างยอดขายและก าไรในที่สุด 

 2) หน้าที่การติดต่อสื่อสาร ( Communication Function) การโฆษณาถือเป็นการ
ติดต่อข่าวสารเพ่อจูงใจให้เกิดความต้องการ หรือเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 

 3) หน้าที่ให้ความรู้ (Education Function) การโฆษณาถือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์และท าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตนอย่างไร 

 4) หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ( Economic Function) จากการที่บุคคลรู้จักผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเน่ืองมากจากการโฆษณาจึงท าให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์เท่ากับการโฆษณาเป็นตัวสร้างยอดขาย
และก าไรให้กับธุรกิจด าเนินไปด้วยดี ท าให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุน เป็นผลท าให้เกิดการ
สร้างงาน ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

 5) หน้าที่ด้านสังคม ( Social Function) การโฆษณาเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยปรับปรุง
มาตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชน ในประเทศหนึ่งและทั่วโลก การเผยแพร่ข่าวสารการโฆษณา
จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การโฆษณาไม่ใช่มุ่งแต่ขายสินค้าเท่านั้น แต่
มีโฆษณาอีกมากมายที่ต้องค านึงถึงภาระความรับผิดชอบของธุรกิจ 

 
2.1.3 วัตถุประสงค์ของการโฆษณา 
การโฆษณาใดๆ ก็ตามล้วนมีวัตถุประสงค์ในการกระท าเพื่อธุรกิจทั้งสิ้น ตามที่ น ภวรรณ  

คณานุรักษ์, และกัญธ์ อินทรโกเศศ (2549) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
 1) เพื่อแนะน าสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งให้ผู้บริโภคหันมาสนใจใช้

สินค้าหรือบริการน้ันๆ สินค้าหรือบริการใดก็ตามถ้าไม่โฆษณาก็จะมีคนรู้จักหรือสนใจน้อย ไม่
ส่งผลดีต่อการขายเท่าที่ควรแต่ถ้าการโฆษณาดีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสินค้าหรือบริการที่ดีมี
คุณภาพก็ยิ่งจะได้รับความสนใจ เชื่อถือและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ซื้อจนเป็นลูกค้าประจ า
กันต่อไป 

 2) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการซื้อการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น การโฆษณา
นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ได้สนใจสินค้าหรือบริการแล้ว ในกรณีที่จ าเป็นต้องการรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการขาย หรือต้องการท าเป้าหมายของยอดขายให้สูงขึ้น เช่น ต้องการต่อสู้กับคู่แข่งขันก็
สามารถทุ่มงบประมาณด าเนินการ โฆษณาโดยใช้สื่อต่างๆอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลตามต้อง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3) เพื่อรักษาค่านิยมในการใช้สินค้าหรือบริการให้มั่นคงอยู่เสมอ สินค้าที่ลูกค้าเคย
รู้จัก เคยนิยมใช้ยังคงจ าเป็นต้องโฆษณาเพื่อรักษาชื่อเสียง รักษาค่านิยมให้คงอยู่เสมอเพราะถ้าหยุด
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โฆษณาลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าที่ก าลังใช้อยู่หมดยุคหมกสมัยไปแล้ว การที่สินค้าหรือบริการที่ใช้
ยังคงโฆษณาอยู่แสดงว่าสินค้าหรือบริการน้ันยังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป จึงเป็นการรักษาตลาดให้
คงอยู่ต่อไปได้ทางหนึ่ง 

 
2.1.4 ข้อดีและข้อเสียของโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และความแตกต่างระหว่างสื่อโฆษณาบน

ออนไลน์ และสื่อโฆษณาดั้งเดิม 
โดยทางด้านณัฎยา จรูญกาญจนกุล ( 2541) ได้ท าตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

สื่อโฆษณาบนออนไลน์ และสื่อโฆษณาดั้งเดิม ไว้ดังนี้ 
 

ตาราง 2.1 ความแตกต่างระหว่างสื่อโฆษณาบนออนไลน์ และสื่อโฆษณาดั้งเดิม 
 

ลักษณะทางกายภาพ โฆษณาโดยใช้สื่อแบบดั้งเดิม โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต 
1. พื้นที่ที่ใช้ในการ
โฆษณา (Space) 

ผู้โฆษณาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้
พื้นที่โฆษณานั้นๆ ซึ่งมีราคาแพงและ
มีอยู่อย่างไม่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ใดๆก็ตาม ซึ่งท าให้ข่าวสารข้อมูลถูก
จ ากัด อันเน่ืองมาจากเสียค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการซื้อพื้นที่เพื่อโฆษณา 

พื้นที่ที่ใช้นั้นไม่มีข้อจ ากัดและ
ราคาถูก สามารถใส่ข้อมูลได้เป็น
จ านวนมากเกี่ยวกับตัวบริษัท
และผลิตภัณฑ์ 

2.เวลาที่ใช้ในการ
โฆษณา (Time) 

เวลาจัดว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งที่
ราคาแพงและมีข้อจ ากัด ดังน้ัน ผู้
โฆษณาจึงมีเวลาน้อยมากในการส่ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวองค์กรหรือ
ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค 

ผู้บริโภคจะเป็นผู้ใช้เวลาของ
ตนเองในการเข้าถึงข้อมูลและ
เป็นผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้เองด้วยเพราะต้องสมัครเป็น
สมาชิกของ (ISP) รายใดราย
หนึ่งและเสียค่าบริการ 

3. การสร้างสรรค์
ผลงาน (Image 
Creation) 

การสร้างสรรค์ผลงานนั้นมักใช้สถิติ
ภาพ เพลงประกอบ การใช้แสง เงา 
และการกระท าเป็นหลักในการ
โฆษณา ส่วนข้อมูลข่าวสารเป็น
ส่วนประกอบรองลงมา 
 

หัวใจส าคัญ คือ การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารโดยมีรายละเอียด
มากกว่าสื่ออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่
มากกว่า 
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ตาราง 2.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะทางกายภาพ โฆษณาโดยใช้สื่อแบบดั้งเดิม โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต 
4. ทิศทางในการ
สื่อสาร 
(Communication 
Direction) 

เมื่อได้เปิดรับการชมโฆษณาแล้วหาก
เกิดความสงสัย ณ ขณะนั้นก็ไม่
สามารถสอบถามได้ทันที 

ผู้บริโภคเป็นผู้ค้นหาข้อมูล
ข่าวสารน้ันเอง และสามารถ
ค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนสงสัย
ได้ทันที หรือสอบถามไปยัง
บริษัทผ่านอีเมล์ (E-mail) 

5. การโต้ตอบ 
(Interactive) 

หากคุณก าลังนั่งชมโทรทัศน์อยู่ และ
เห็นโฆษณาสินค้าใหม่ที่คุณสนใจเมื่อ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องไปค้นหา
ที่ร้านหรือบริษัทนั้นๆ 

เมื่อได้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์
นั้นเสร็จสิ้นแล้วปรากฏเว็บไซต์
ซึ่งเป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของ
สินค้านั้นๆ ปรากฏบนจอทีวี 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็
สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ใน
เว็บไซต์ดังกล่าว 

6.การเรียกร้องให้
กระท า (Call for 
Action) 

ความสนใจขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นหลัก ความสนใจขึ้นอยู่กับข้อมูล
ข่าวสารเป็นหลัก ถ้าข้อมูลที่
ปรากฏในเว็บไซต์น้ันถูกต้องก็มี
โอกาสเปิดขายได้ก่อนผู้อ่ืน 

 
จากตารางผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท าโฆษณาบนสื่อออนไลน์แตกต่างจากการโฆษณาด้วยสื่อ

อ่ืนๆ กล่าวคือ สื่อออนไลน์ผู้บริโภคสามารค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ด้วยตัวเอง แต่ส าหรับ
โฆษณาในสื่อดั้งเดิมนั้น ผู้โฆษณาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความสนใจใน
สินค้า ถึงแม้สื่อดั้งเดิมจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บิโภคได้อย่างกว้างขวาง แต่ก็จะวัดการตอบสนองได้
ยากกว่าสื่อออนไลน์ ซึ่งสื่อออนไลน์สามารถวัดได้จากการเข้าชมโฆษณานั้นๆ 
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2.1.5 ผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจทางด้านลบ 
พจนา สัจจาศิลป์ (2554) กล่าวว่าแนวความคิด กลยุทธ์ และการด าเนินเร่ืองของโฆษณา

แนวแปลกใหม่เพ่อกระตุ้นและสร้างความน่าสนใจต่อผู้บริโภค ท าให้การสร้างสรรค์งานโฆษณาใน
ปัจจุบันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคมาก ประเด็นโฆษณาที่มีผลกระทบต่อสังคมด้านลบ ได้แก่ 

 2.1.5.1 ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชน 
    1) การโฆษณามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของเยาวชน 
    เยาวชนหรือวัยรุ่นในปัจจุบันมีรูปการด าเนินชีวิตที่มีแนวโน้มในการจับจ่าย

ใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย เพราะเกิดช่องว่างในการรับข่าวสารข้อมูลที่เยาวชนเปิดรับสารโฆษณาของ
ผู้บริโภคที่อยู่ในวัยท างานและมีสถานะทางสังคมสูง จึงส่งผลให้เกิดการจูงใจเยาวชน ใช้สินค้ายี่ห้อ
ชั้นน าเพราะคิดว่าเป็นผู้มีรสนิยมดี ท าให้มีสถานะทางสังคมสูงขึ้นและได้รับการยอมรับจากสังคม 

ผลส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) ในปี พ.ศ. 2543 พบว่าประเทศไทยมีอัตราของการไหลเวียนข้อมูลการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นเกือบ 70% จ านวนอัตราส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตขยายตัวถึง 12% เด็กวัยรุ่นบางคนใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตในการขายบริการทางเพศเพื่อหารายได้จึงเป็นการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมเป็น
อย่างมาก 

2) การโฆษณาท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว 
การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีความรุนแรง ท า

ให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ก้าวร้าวได้ตามเน้ือหาของการโฆษณา โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนที่ขาดการวิเคราะห์ การรู้เท่าทันสื่อ จึงคล้อยตามสารโฆษณาได้ง่ายและรวดเร็ว ฉะนั้นนัก
โฆษณาควรจะตระหนักอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานโฆษณาออกสู่สายตาผู้บริโภค 
 2.1.5.2 ผลกระทบโฆษณาต่อสังคม 
    1) การโฆษณาท าให้เกิดความต้องการทางด้านวัตถุนิยม 

การจูงใจและสร้างความต้องการในการบริโภคและกระตุ้นพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการน้ันๆ มาจากการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับชื่อยี่ห้อ ตราสัญลักษณ์ของ
สินค้า และประเภทลักษณะคุณสมบัติของสินค้าว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง จากการโฆษณาท าให้เรารู้ว่ามี
สินค้ามีการจัดข าหน่ายที่ไหนบ้าง สินค้าและบริการใดได้รับความนิยม  ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย และหลงใหลในวัตถุนิยมมากกว่าเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตาม
ความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 นั่นเอง เช่น การโฆษณาสินค้าฟุ่มเฟือย 
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2) การโฆษณาขาดความเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ปัจจุบันมีการน าผู้หญิงและผู้ชายมาแสดงที่ล่อแหลมในงานโฆษณาเป็นที่

นิยมอย่างกว้างขวางเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานภาพและ
การพัฒนาสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่วนมากผู้หญิงจะถูกน ามาใช้ในการโฆษณาอย่างมากมาย  ท าให้กลุ่ม
องค์กรที่ท างานด้านเด็กและสตรี  อาทิ คณะท างานส่งเสริมมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนา  เครือข่าย
ผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญมูลนิธิเพื่อนหญิง  มูลนิธิเพื่อนหญิงและอีกหลายสมาคมเห็นว่าโฆษณา
ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทย  ขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่า
ความเป็นมนุษย์  รวมทั้งส่งผลต่อการสร้างค่านิยมผิดๆในสังคม 

3) การโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค 
โฆษณาลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโฆษณาเกินจริง ส่วนมากมักจะใช้วิธีการ

ขายตรง  จัดประชุมสัมมนาหรือโฆษณาทางแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคให้เกิดความ
สนใจสมัครเป็นตัวแทน เช่น การโฆษณาเคร่ืองดื่มสมุนไพรที่ใช้ชื่อจีนและอ้างว่าสามารถรักษา
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ -อัมพาต ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมน แก้ปวดตาม
ไขข้อ โรครูมาติชั่ม โรคเกาต์ป้องกันมะเร็ง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่ายาจีนมีคุณสมบัติมากมาย ถือ
เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ส่งผลให้สุขภาพของร่างกายเสื่อมโทรม 

4) การโฆษณามีมากเกินไป 
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีทางการสื่อสารท าให้สื่อมวลชนเกิดขึ้นอย่าง

มากมาย  ท าให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าผลิตโฆษณาเพื่อให้สารโฆษณาข้อมูลของสินค้าเข้าถึงผู้บริโภค
เป็นจ านวนมาก มีการแข่งขันการโฆษณามากมายท าให้โฆษณามีมากเกินไป จึงท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความเบื่อหน่าย  เพราะเป็นตัวการท าลายความสุขในขณะที่ก าลังชมละคร หรือรายการบันเทิงอย่าง
สนุกสนาน  ต้องมีการโฆษณามาคั่นท าให้เสียอารมณ์ โดยเฉพาะการโฆษณาที่ไม่สร้างสรรค์และใช้
กลยุทธ์การโฆษณาที่ไม่จูงใจอาจส่งผลทางลบกับการจดจ าชื่อยี่ห้อของสินค้าด้วย  ผู้บริโภคบางคน
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการยี่ห้อนั้นเพราะเกิดความร าคาญสารโฆษณา 
 2.1.5.3 ผลกระทบทางวัฒนธรรม การโฆษณาสร้างการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การ
โฆษณาท าให้เกิดการหลั่งไหลและการครอบง าทางวัฒนธรรมต่างชาติ จากการสื่อสารข้ามชาติ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคน
ในสังคมเกิดการเลียนแบบและยึดรูปแบบวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นเด็กและเยาวชน ย่อมยอมรับอิทธิพลของชาวต่างชาติได้ง่าย เพราะขาดวุฒิภาวะและอยู่ในวัย
อยากรู้อยากเห็น จึงถูกชักจูงใจหลงใหลได้อย่างง่ายดาย  เมื่อรับสารโฆษณาที่เผยแพร่ทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเบ็ดเตล็ดต่างๆ และสื่ออินเทอร์เน็ต จะยอมรับและปฏิบัติตามได้อย่าง
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รวดเร็ว เพราะถือว่าเป็นกระแสสังคมที่เด่น ทันสมัย โก้เก๋ ได้แก่ การใช้ภาษา การแต่งกาย  วิถีชีวิต  
พฤติกรรมการแสดงออก และการเที่ยวเตร่ตามสถานที่เริงรมย์ต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมตามยุคตามสมัย ซึ่งส่งผลกระทบวัฒนธรรมของชาติด้วย เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะ
เป็นผู้รับและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและจะสืบทอดต่อไปอย่างถูกๆผิดๆ ไม่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของไทย 
 2.1.5.4 ผลกระทบโฆษณาทางเศรษฐกิจในแง่ทางเศรษฐกิจ การโฆษณามี
ผลกระทบโดยตรงต่อความเสียหายในทางเศรษฐกิจด้วยการโฆษณาจะส่งผลกระทบท าให้
หน่วยงานหรือธุรกิจใหม่ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ นั่นก็คือ การโฆษณาจะเป็น
เคร่ืองมือในการกีดขวางหรือกีดกันผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนั่นเอง ธุรกิจที่ท า
การโฆษณาจะสามารถสร้างอ านาจทางการตลาดได้และในที่สุดจะส่งผลท าให้เกิดการก าหนดราคา
สินค้าและบริการสูงขึ้น 

ทางด้านบวกโลกในยุคแห่งข่าวสารข้อมูลผู้บริโภคได้รับสารโฆษณาอย่างมากมาย 
การโฆษณาจึงมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมีโอกาสในการเปรียบเทียบข้อมูล
ของสินค้าแต่ละยี่ห้อได้จากสารโฆษณา ในปัจจุบันมีบริษัทที่เป็นผู้น าทางการตลาดและบริษัทที่
ประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อสังคมเพราะต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร 

1) ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชนการโฆษณาช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะโฆษณาเพื่อสังคมจะช่วยปลูกฝังความคิด ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
และการอนุรักษ์มรดกสืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยความภูมิใจ เช่น การโฆษณาโครงการหาร 2 ท า
ให้เยาวชนรู้จักการประหยัดพลังงาน การโฆษณาที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้
โฆษณาที่สร้างสรรค์ถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจถึงการเข้าแถวรอคิวในการซื้อสินค้าว่าเป็นสิ่งที่ท าถูกต้อง 

2) ผลกระทบทางสังคมการโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลของสินค้าและกระตุ้น
พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าท าให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ประเทศไทย
ได้มีนวัตกรรมใหม่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาจนกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมส าหรับผู้บริโภค
กลุ่มหนึ่ง ส่งผลให้มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้นจึง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการใช้ชีวิตประจ าวัน อาทิ การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การ
สมัครสมาชิกเครดิตการ์ดผ่านอินเทอร์เน็ต การท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตอาจกลายเป็นความนิยมของผู้บริโภค 
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3) ผลกระทบทางวัฒนธรรม การโฆษณาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ โดยอาจเป็นแรงเสริมทัศนคติและค่านิยมที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มั่นคงยิ่งขึ้นจากการที่
ผู้บริโภครับทราบข่าวสาร ได้แก่ “โครงการประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย” จากโฆษณาของ
กระทรวงการคลังร่วมกับบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้สารโฆษณาจะท าให้เกิดทัศนคติที่ดีและสร้างส านึกถึงค่านิยมในการใช้สินค้าไทย 
โดยเฉพาะผู้บริโภคที่นิยมการใช้สินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อได้รับสารโฆษณาที่มีเนื้อหาข้อมูลตรงกับ
ความสนใจของตนก็จะเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไทยมากขึ้น จากกระแสการนิยมใส่ผ้า
ไทยทอมือ 

4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การโฆษณามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในยุคถดถอย
ทางเศรษฐกิจ บริษัทต่างๆล้วนมีการตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของโฆษณามีการปรับกลยุทธ์
เพื่อกระตุ้นวงการการโฆษณา ซึ่งจากการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาโดยรวมในปี พ.ศ. 
2544 จะเติบโตเล็กน้อยเพียง 2.5% และถือเป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ที่ตัวเลขเติบโตด้าน
การใช้จ่ายในการโฆษณาตามหลังอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าบริษัทโฆษณา
จ าเป็นต้องอาศัยภาคอุตสาหกรรมส าหรับความอยู่รอด ดังน้ัน การโฆษณาจึงท าให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

 
2.1.6 ความหมายของโฆษณาออนไลน์ 
Walker (2003)กล่าวว่า การโฆษณาออนไลน์ ( Online Advertising) เป็นความพยายามใน

การให้ข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ ท าให้เกิดการซื้อขายกัน
ตามมาหลังจากนั้น โดยการสื่อสารด้านโฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารของบริษัทกับ
ลูกค้าปัจจุบัน หรือการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือสื่อสารไปยังกลุ่มที่เคยเป็นลูกค้ามา
ก่อน ในการสื่อสารน้ันได้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น 

โฆษณาออนไลน์ ( Online Advertising) ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพราะเนื่องมาจากความเจริญ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงสงเสริมให้สามารถน าโฆษณาออนไลน์มาใช้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเร่ือยๆ (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2545) 

นอกจากนี้ทางด้าน Hoffman (1995) ได้กล่าวว่า โฆษณาออนไลน์เป็นการส่งข้อความที่มี
ลักษณะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยจะมีการสร้างสารที่ดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้าโดยใช้
สื่ออ่ืนเข้าร่วมให้เกิดความน่าสนใจ ได้แก่ อักษรเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ล้วนเป็น
ลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) ในขณะที่การโฆษณาผ่านสื่อ
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วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ( One-Way Communication) ที่
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

รวมถึงการโฆษณาออนไลน์ หมายถึง ( Online Advertising) เป็นรูปแบบที่ให้ข้อมูล 
(Information) เพื่อให้เกิดการรับรู้ การสร้างสรรค์ที่ดีต่อธุรกิจและก่อให้เกิดการซื้อขายกันตามมา 
โดยการใช้การสื่อสารผ่านโฆษณาออนไลน์ โดยการสื่อสารน้ันเป็นการสื่อสารแบบ  2 ทาง (Two-
Way Communication)โดยมีการออกแบบข้อความนั้นให้โดดเด่น เช่น การใช้สี การจัดวางรูปแบบ
ต่างๆ เนื้อหาจะต้องมีความน่าสนใจ วิดีโอ เช่น รูปแบบการโฆษณาแบบ Cotextual Ads ส าหรับ
การแสดงเคร่ืองมือในการค้นหา ป้ายโฆษราบนเว็บไซต์ ( Banner Ads) เครือข่ายการโฆษณา 
(Advertising Network) เป็นต้น หากยิ่งท าอะไรใหม่ๆหรือเป็นแห่งแรกย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จได้
ไม่ยาก (ภาวุธพงษ์วิทยภานุและสุธน โรจน์อนุสรณ์, 2551) 

Zeff and Aronson (1999) กล่าวถึงการโฆษณาออนไลน์ว่า เป็นการผสมผสานระหว่างการ
น าเสนอตราสินค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการติดต่อซื้อขายรวมกันเป็นหน่ึงเดียว ดังนั้น 
การโฆษณาออนไลน์จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาทางสื่อดั้งเดิมและการตลาดทางตรง 

 
 

การโฆษณาทางสื่อดั้งเดิม การโฆษณาออนไลน์           การตลาดทางตรง 
(Traditional Advertising) (Internet Advertising)         (Direct  Marketing) 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 การผสมผสานกันของการโฆษณาออนไลน์ 
แหล่งท่ีมา: Zeffand Aronson, 1999. 
 

จากภาพที่ 2.1 แสดงการผสมผสานของการโฆษณาออนไลน์  กล่าวได้ว่าได้ว่าการโฆษณา
แบบสื่อดั้งเดิม เป็นการให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านสื่อแบบเดิม ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้บริโภครวดเร็ว ผู้ส่งสารจะใช้สื่อต่างๆ  เพื่อติดต่อกับผู้รับ
สารโดยตรง ซึ่งสามารถประเมินผลการสื่อสาร การตอบสนองของผู้รับสารได้เลย ดังนั้นการ
โฆษณาออนไลน์จึงเป็นการผสมผสานของการโฆษณาทางสื่อดั้งเดิม และการตลาดทางตรง ที่ดึง
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จุดเ ด่นของแต่ละอันออกมาใช้งาน ซึ่งการโฆษณาออนไลน์มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ ( Online 
Advertising, 2007) 

1) การเจาะกลุ่มเป้าหมาย ( Target Ability) การโฆษณาออนไลน์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจาก
ประเภทธุรกิจ  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ลักษณะช่วงเวลาการใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ตลอดจนความ
สนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริโภคโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลหลัก 

2) การติดตามการเคลื่อนไหว ( Tracking) ผู้โฆษณาสามารถติดตามได้ว่า ผู้ใช้บริการที่เข้า
มาในเว็บไซต์ของสินค้าให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์หรือไม่อย่างไร และคลิกไปที่ใดบ้างตลอดจน
ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ ผู้โฆษณายังสามารถวัดความสนใจเกี่ยวกับเน้ือหาการโฆษณามี
มากน้อยเพียงใด โดยสามารถวัดจากจ านวนคร้ังที่ผู้ใช้บริการคลิกเข้ามาเว็บไซต์  หรือจากจ านวน
รายการที่ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์  ซึ่งการวัดดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ในสื่อโฆษณา
แบบดั้งเดิม เช่น ทางโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  หรือทางบิลบอร์ด  เป็นต้น 

3) ความยืดหยุ่น และการน าเสนอข้อมูล ( Deliverability and Flexibility) ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมูลจากการโฆษณาออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้โฆษณาสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโฆษณาของตนเองได้ทันที  อีกทั้งสามารถติดตามผลของแผนการรณรงค์
ได้ว่าประสบความส าเร็จ หรือรับความสนใจมากน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา  และสามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ หากพบว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

4) การโต้ตอบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้ากับโฆษณา ( Interactivity) หาก
พิจารณาจุดมุ่งหมายของการโฆษณา คือ ความเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปสู่ผู้บริโภคแล้วนั้น 
การโฆษณาออนไลน์เป็นสื่อประเภทหน่ึงที่มีประสิทธิภาพผู้ใช้บริการสามารถโต้ตอบและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนสนใจทางเว็บไซต์ อีกทั้งหากพอใจก็สามารถสั่งสินค้าได้ทันที เช่น บริษัท 
ซอฟแวร์ สามารถเชิญลูกค้าให้ทดลองใช้ซอฟแวร์จากเว็บไซต์ ซึ่งหากลูกค้าพอใจก็สามารถสั่งซื้อ
ได้ทันที 

Online Marketing (2014) ให้ความหมายว่าการโฆษณาออนไลน์ (หรือ การโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ต) เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณา โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่งเสริม
การตลาด ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น  การตลาดด้วยอีเมล์ ( Email Marketing)
การตลาดด้วยเคร่ืองมือค้นหา ( Search Engine Marketing)การตลาดด้วยสื่อสังคม ( Social Media 
Marketing) การแสดงโฆษณาบนเว็บ (Web Banner) หรือบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้นซึ่งการโฆษณา
ออนไลน์ จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักๆ คือ เจ้าของสื่อโฆษณา และผู้ลงโฆษณา นอกจากนั้น การ
โฆษณาออนไลน์ จะมีองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ส่วน คือ 1) ตัวแทนโฆษณา ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วย

http://mongmx.com/category/online-marketing
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สร้างโฆษณาและน าไปแสดงบนสื่อโฆษณา  2) เคร่ืองมือโฆษณา เพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการ 
เช่น การสร้างโฆษณา การติดตามและวิเคราะห์ผล เป็นต้น และ 3) พันธมิตรโฆษณา เป็นกลุ่ม
เครือข่ายที่น าโฆษณาจากเจ้าของสื่อ ไปแสดงบนพื้นที่ของตน เพื่อช่วยขยายช่องทางในการโฆษณา 

รวมถึงการโฆษณาออนไลน์คือสื่อรูปแบบหนึ่งที่ปราก ฏอยู่ในโลกออนไลน์ สร้างขึ้นมา
เพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการขายสินค้า สร้างความต้องการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สินค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้คนจดจ าสินค้าได้มากขึ้นด้วย ( Online One Click Online 
Marketing Solution, 2014) 
 

2.1.7 ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ 
การโฆษณาออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยส่งเสริมการขายแบบ E-Commerce ซึ่งจ าเป็นต้อง

มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการโฆษณาในธุรกิจทั่วไป และ
เน่ืองจากการโฆษณาออนไลน์จะท าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น กลยุทธ์ที่ใช้จึงแตกต่างไปจาก
การโฆษณาแบบเดิม โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ มีดังนี้ 

1) สื่อโฆษณาออนไลน์ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม ทั้งในส่วนของ
รูปลักษณ์ สีสัน และข้อความ โดยอาจใช้เทคนิคการท าภาพเคลื่อนไหว หรือการตอบโต้กับผู้ชม 

2) สื่อโฆษณาต้องสามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ลักลุ่มหรือแต่ละรายอย่างชัดเจน และควร
ออกแบบให้มีเคร่ืองมือปรับแต่งการรับชมข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการได้ 

3) ข้อมูลที่โฆษณาต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และขนาดของไฟล์จะต้องไม่ใหญ่
จนเกินไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การดาวน์โหลดข้อมูลใช้เวลานานจนท าให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่าย 

4) สื่อโฆษณาต้องเน้นชื่อตราสินค้าหรือองค์กร รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ท าให้
องค์กรโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

5) สื่อโฆษณาถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลอด ดังนั้น องค์กรควรให้
ความส าคัญกับทุกช่องทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ประชาสัมพันธ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง
อีเมล์ กระดานข่าวหรือห้องสนทนา และต้องด าเนินการร่วมกับการโฆษณารูปแบบอื่นๆด้วย 

6) สื่อโฆษณาออนไลน์ ควรมีระบบน าทาง (Navigator) ที่ดี โดยสามารถเชื่อมโยง
ไปยังขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า (Ordering) และระบบการช าระเงิน (Payment System) ได้ทันทีที่
ลูกค้าสนใจ ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาสในการขาย โดยการเปลี่ยนจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้
กลายเป็นลูกค้านั่นเอง 
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2.1.8 รูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยบริการที่มีอยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ประกอบด้วยรูปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่

นิยม 9 ประเภท การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner) เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine 
Optimization/SEO) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Website) กระดาน
สนทนา (Webboard) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking Site) การ
โฆษณาในบล็อก (Blog Advertising) การโฆษณาย่อย (Classified Advertising) การตลาดแบบปาก
ต่อปาก (Viral Marketing) (สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์, 2543) 

2.1.8.1 การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner)คือป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการ 
ที่สามารถน าไปแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยภายในมีเนื้อหา รูปภาพแสดงสินค้าและบริการ เพื่อ
ผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตที่เห็นแล้วเกิดความสนใจจะเป็นความสนใจในเน้ือหาของแบนเนอร์ หรือ
เว็บไซต์ หรือสินค้าที่ขาย หรือสนใจในบริการโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบของการโฆษณาด้วยป้าย
โฆษณาอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ คือ 

   1) Keyword Banner เป็นป้ายโฆษณาที่จะปรากฏก็ต่อเมื่อค าที่ถูกก าหนดไว้
ล่วงหน้าถูกค้นหาจากเคร่ืองมือค้นหา (Search Engine) โดยป้ายโฆษณาในลักษณะนี้จะมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และสามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้โฆษณา หรือเป็น
ลักษณะการโฆษณาแบบ 1 ต่อ 1 (One–to–One Ads) 

   2) Random Banner หรือ Rotation Banner เป็นป้ายโฆษณาที่เกิดขึ้นแบบ
สุ่ม การแสดงป้ายโฆษณาจะถูกสุ่มไปทุกคร้ังเมื่อได้มีการเปิดหน้าเว็บเพจใหม่ 

   3) Banner Swapping เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนป้ายโฆษณาผ่าน
อินเทอร์เน็ตระหว่างเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ยุ่งยากในการจัดเรียง และ
ก าหนดต าแหน่งป้ายโฆษณาของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับจ านวนข้อมูล 

   4) Banner exchange เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนป้ายโฆษณาที่ง่าย และสามารถ
จับคู่ระหว่างกันได้มากกว่า นั่นคือ ท าการแลกกับหลายๆเว็บไซต์ 

2.1.8.2 การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine 
Optimization) เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจ านวน
มากและอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือสนใจซึ่งอาจประกอบไป
ด้วยหน้าเว็บไซต,์ รูปภาพ และไฟล์เอกสารอ่ืนๆ ท าการถูกค้นพบได้อย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการ
มากที่สุด โดยทั่วไป การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization)  
สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทดังน้ี คือ 
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   1) การค้นหาจากค าส าคัญ (Keyword Index Search Engine) เป็นเว็บไซต์ที่
ช่วยค้นหาข้อมูล โดยค้นหาจากข้อความ หรือเน้ือหาในเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการส ารวจ และท าการ
บันทึกจัดเก็บข้อความที่อยู่ในโครงสร้างค าสั่งภาษา HTML อย่างน้อย 200–350 ตัวอักษรแรกของ
หน้าเว็บไซต์น้ันๆ เอาไว้ในฐานข้อมูล 

   2) การค้นหาจากสารบัญเว็บไซต์ (Web Directory or Classified Directory)   
เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาข้อมูล โดยมีวิธีการใช้งานเหมือนกับการใช้งานสมุดหน้าเหลือง ที่ได้ถูก
จัดเป็นดัชนีแบ่งตามเน้ือหาอย่างเป็นระเบียบก่อนท าการบันทึกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล โดยเนื้อหา
ของเว็บไซต์จะถูกจ าแนกแยกแยะหมวดหมู่แล้วเป็นอย่างดี มีเน้ือหาและรายละเอียดของแต่ละหน้า
เว็บไซต์เป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะโดยการที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์น้ันๆ เข้ามาลงทะเบียนให้ข้อมูล
เว็บไซต ์

   3) การค้นหาแบบอ้างอิงชุดค าสั่ง (Meta Search Engine) เป็นเว็บไซต์ที่ช่วย
ค้นหาข้อมูล โดยท าการอ้างอิงจากชุดค าสั่ง Meta Tag ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่ใช้ในการประกาศข้อมูล
ส าคัญต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์น้ันๆ ได้แก่ ชื่อผู้พัฒนา, เจ้าของเว็บไซต,์ รายละเอียดของเว็บไซต์
อย่างย่อ, ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์, และค าสั่งในการควบคุม Search Engine ต่างๆ ซึ่งจะ
ปรากฏอยู่ในส่วนบนของโครงสร้างภาษา  HTML ท าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลส าคัญให้กับ Search 
Engine Robots 

   4) การค้นหาบนเว็บไซต์เฉพาะเร่ือง (Subject Specific Search Engine 
Optimization) เป็นเคร่ืองมือค้นหาในรูปแบบเดียวกันกับ Web Directory แต่จะมีความเฉพาะด้าน
มากกว่า กล่าวคือ เป็นการสืบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในเนื้อหาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง (Subject 
Area)ใช้วิธีการการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล  (Search Engine Optimization) 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจในหลายๆด้าน ทั้งการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับผลการค้นหาค าส าคัญ 
(Keyword) หรือการติดตั้งโฆษณาใดๆบนหน้าแสดงผลการค้นหา มีผลต่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในระดับสูง ช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา 

2.1.8.3 การโฆษณาด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Advertising)เป็นกลยุทธ์
ทางการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่น าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้ามาย ซึ่งการโฆษณาแบบนี้ถือเป็นรูปแบบการตลาดทางตรงแบบหนึ่งซึ่งเป็นการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง (Interactivity) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่สามารถวัดค่าผลตอบสนองได้โดย
ใช้อีเมล์เป็นเคร่ืองมือสื่อสารถึงผู้รับปลายทางเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยอาจเป็นการสื่อสารจาก
เจ้าของสินค้าบริการส่งไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโดยปกติหมายความรวมถึง 
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1) การส่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Build 
Relationship with Clients) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า (Strengthen Brand) ก่อให้เกิด
ความภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) และเกิดการซื้อซ้ า (Repeat Business) ตามมา 

2) การส่งเสริมในการรับรู้ (Improve Awareness) จากการโฆษณาผ่านทาง
อีเมล์โดยจัดเตรียมข้อมูลที่มีคุณค่า (Provide Valuable Information) ไปยังลูกค้า เพื่อเป็นการค้นหา
ลูกค้าใหม่ หรือเพื่อจูงใจลูกค้าเก่าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าทันที 

2.1.8.4 การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) เป็นการโฆษณาบริการ
ข้อความหลายมิติที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการส่งผ่านข้อมูล  โดยให้ผู้ใช้รายการเบราเซอร์ 
เช่น Netscape Internet Explorer หรือ Opera เป็นต้น ในการเปิดข้อมูลหน้าแรกที่สามารถน าเสนอ
ได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ซึ่งสามารถแสดงเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นมาอ่านได้ โดยที่เอกสารน้ันจะบรรจุเชื่อมโยง (Link) ไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันและมี
ผู้ใช้อย่างแพร่หลาย โดยเป็นกลยุทธ์เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันกันระหว่างสมาชิกแบบต่อเน่ืองกัน
ไป และเป็นการสื่อสารสนทนากันในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมมีความต้องการหรือมีความสนใจโดยเฉพาะ 
โดยผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) เพื่อเข้าสู่เนื้อหานั้นๆ 

2.1.8.5 กระดานสนทนา (Webboard) คือโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นกระดาน แจ้ง
ข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นอันมาก 
กระดานสนทนา (Webboard) อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อประกาศ
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และสามารถแยกหัวข้อต่างๆ ออกเป็นกระทู้ๆ มีการโต้ตอบ
กันในการสนทนา กล่าวได้ว่า Webboardคือ พัฒนาการรูปแบบใหม่ของระบบสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต 

2.1.8.6 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking Site) คือ ผู้คน
สามารถท าความรู้จัก และเชื่อ มโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ 
Social Network คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง ตัวอย่าง Social Network ถือว่าเป็น
เทคโนโลยีอีกอันหน่ึง ที่สามารถช่วยให้ได้มามีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของค าว่า 
Social Network นี้ จริงๆ  แล้วก็คือ Participation หรือการมีส่วนร่วมด้วยกัน ถึงแม้ว่า Social 
Network จะไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลกออนไลน์ แต่ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

2.1.8.7 การโฆษณาในบล็อก (Blog Advertising) เป็นการโฆษณาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่สามารถเป็นได้หลากหลายอย่างแล้วแต่เจ้าของอยากให้เป็น ตั้งแต่ไดอารี
ส่วนตัว ส าหรับใช้ในการท างานร่วมกัน หรือการโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ แหล่งรวมข่าวสาร แหล่ง
รวมลิงค์ ไปจนถึงสมุดบันทึกความเป็นไปของโลกใบนี้ สรุปก็คือ สามารถเขียนเร่ืองต่างๆโดย จะ
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อยู่ส่วนบนสุด ซึ่งท าให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถอ่านเร่ืองราวใหม่ๆได้ และยังสามารถที่จะ
เสนอแนะหรือติชมได้ ในกรณีที่เจ้าของ Blog นั้นอนุญาต โดยเฉลี่ยแล้วจ านวนผู้ใช้ Blog จะเติบโต
ขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ 5 เดือน ซึ่งท าให้เกิด Weblog แล้วจ านวนกว่า 10 ล้าน Blog ทั่วโลก (ประดนเดช 
นีละคุปต์, 2551) 

2.1.8.8 การโฆษณาย่อย (Classified Advertising) หมายถึง การโฆษณาที่แยกย่อย
ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ (Group) เช่น หมวดรับสมัครงาน (Personnel Advertising) หมวดให้บริการ
และประกาศขาย (Sales and Services Guide) ฯลฯ ซึ่งจะพบเห็นโฆษณาประเภทนี้จากหน้าโฆษณา
ย่อยของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ ดังนั้นการโฆษณาแระเภทนี้จะไม่เน้นการแข่งขันขาย
สินค้าหรือบริการเหมือนประเภทแรก แต่จะเน้นการเสนอข้อมูลต่างๆ (Announcement) รวมอยู่ด้วย 
โฆษณาย่อยจะบอกหมวดหมู่ต่างๆ ของโฆษณา เช่น การโฆษณาย่อย Sanook.com เป็นต้น 

2.1.8.9 การตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) คือ เทคนิคทางการตลาดอย่าง
หนึ่ง ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว มาเสริมสร้างให้เกิดการพบเห็นตราสินค้า (Brand 
Awareness) หรือท าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจายข่าวสารในแบบ 
Viral Marketing จะเป็นลักษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก เพียงแต่ว่าในยุคนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต
เอ้ือให้การตลาดแบบไวรัส กระจายตัวได้เร็วกว่าแต่ก่อนมาก การตลาดแบบปากต่อปาก (Viral 
Marketing) มีน้ าหนักในการสร้างความเชื่อถือ มากกว่าโฆษณาแบบอื่นๆ เพราะว่ามีการยืนยันโดย
เพื่อนๆ ของผู้รับเอง เพราะมักจะเป็นการส่งต่อหรือบอกต่อ โดยใช้อีเมล์ การไปโพสต์ไว้ในบล็อก
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเอง พอคนอ่ืนมาเห็นก็ค่อนข้างจะยินยอมที่จะดู อ่าน หรือฟัง 
ข้อความหรือข่าวสารน้ัน การตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้
ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ยังสามารถเผยแพร่กระจายไปตามสื่อ Traditional Media เช่น ทีวี 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ ได้เช่นกัน 

ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) กล่าวว่าการโฆษณาออนไลน์ สามารถท าได้หลายรูปแบบดังนี้ 
1) การโฆษณาผ่านทางแบนเนอร์  (Banner) หรือป้ายโฆษณา อาจเป็นข้อความสั้นๆ 

ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อมัลติมีเดีย ที่ผสมผสานภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น โดยเมื่อผู้ชมคลิกที่แบนเนอร์ก็เชื่อมโยงไปยังเว็บของบริษัทที่เป็น
เจ้าของสินค้าชนิดน้ัน ส าหรับขนาดของแบนเนอร์ที่ใช้โฆษณาอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะมี
ความกว้างเท่ากับ 0.5-1 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 5-6.25 นิ้ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

(1) Keyword Banners จะปรากฏอยู่บนเว็บเพจที่ให้บริการค้นหาข้อมูลประเภทเสิร์ช
เอนจิ้น และเว็บไดเรกทอร่ี โดยแสดงชื่อแบนเนอร์ เมื่อมีการค้นหาค าที่ตรงกับชื่อนั้น วิธีนี้เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็ก 
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(2) Random Banners จะปรากฏแบบสุ่มให้เห็นสลับกับแบนเนอร์อ่ืน วิธีนี้เหมาะสม
ส าหรับการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) หรือต้องการส่งเสริมชื่อตราสินค้าของบริษัท 
(Brand) ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น 

2) การโฆษณาผ่านทางป๊อบอัพ โดยทั่วไป ป๊อบอัพ (Pop-up) โฆษณาแบ่งออกเป็น 2  
แบบ คือ 

(1) Pop-up Advertising เป็นโฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์หน้าต่างใหม่ และจะ
ปรากฏขึ้นพร้อมกับเว็บเพจที่มีโฆษณาสินค้านั้นๆ โดย Pop-up โฆษณาจะอยู่ด้านบนของเว็บเพจที่
ผู้ใช้เรียกท างานอยู่ (Active Window) 

(2) Pop-under Advertising เป็นโฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์หน้าต่างใหม่ 
เช่นเดียวกับ Pop-up ด้านล่างของเว็บเพจที่มีผู้ใช้เรียกท างานอยู่ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องปิดเว็บเพจนั้น
ก่อนจึงจะเป็นหน้าโฆษณานี้ 

3) การโฆษณาผ่านทางอีเมล์เป็นการแนบข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทไปกับอีเมล์ 
เพื่อส่งไปยังปลายทาง ซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป หรือบริษัท 

4) การโฆษณาผ่าน URLเป็นการโฆษณาโดยอาศัยเครื่องมือประเภทเว็บไดเรกทอรีและ
เสิร์ชเอนจิ้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงโฆษณากับผู้ให้บริการเหล่านี้ก่อน ทั้งนี้มีทั้งแบบเสีย
ค่าใช้จ่ายละไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จากนั้น โปรแกรมก็จะจัดเก็บดัชนีค าศัพท์และ URL 
(Universal Resource Locator) ของเว็บไซต์ที่ให้บริการประเภทนี้ เช่น www.googole.com, 
www.yahoo.com และ www.altavista.com 

5) การโฆษณาผ่านทางห้องสนทนาและบล็อก แบ่งออกเป็น 
(1) ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง กล่าวคือ คู่สนทนา

สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ในเวลาที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ห้อง
สนทนาจึงเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือที่น ามาใช้เป็นช่องทางโฆษณาได้ โดยวิธีนี้จะแตกต่างจากการใช้
แบนเนอร์เพื่อโฆษณาบนเว็บเพจทั่วไป กล่าวคือ สามารถน าเสนอสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาที่
มีการออนไลน์และสามารถย้อนกลับมาน าเสนอสินค้าชนิดเดิมกับกลุ่มลูกค้าซ้ าได้ 

(2) บล็อก (Blog) เป็นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความสนใจ
ในเร่ืองเดียวกันให้สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือทัศนคติได้ โดยการโฆษณาผ่านบล็อก
อาจท าได้หลายลักษณะ เช่น การต้ังกระทู้เปิดประเด็นหัวข้อสินค้าที่ต้องการน าเสนอ เพื่อดูความ
คิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า หรือเข้าไปศึกษาข้อมูลจากกระทู้สินค้าของคู่แข่ง เพื่อน าข้อบกพร่อง
ของคู่แข่งมาปรับใช้กับสินค้าของตน 
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6) การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายอีกรูปแบบหนึ่ง โดย
จะสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าผ่านการเล่นเกมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ให้
ลูกค้าเล่นเกมเพื่อสะสมแต้มตามกติกา หากลูกค้าสะสมแต้มครบตามที่ก าหนด ก็สามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ได้ในราคาลดพิเศษหรือการเลือกซื้อสินค้า 1 รายการ แล้วแถมฟรีอีก 1 รายการ เป็นต้น  

7) การโฆษณาผ่านชื่อทางอื่นๆ เช่น Web-based broadcasting, Web-radio และ Web-TV 
เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและ
สั่งซื้อสินค้าละบริการมากขึ้น 

8) การโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network) เป็นรูปแบบการโฆษณา
ประเภทหน่ึงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการขยายตัวแบบ Network หรือแบบเครือข่าย เป็นสังคมที่
เราสามารถรู้จักเพื่อนได้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกันไปมาได้ 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 

(1) เฟสบุ๊ค Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้หลากหลายเช่น การโพสต์รูปภาพ การเขียน
บทความหรือบล็อกรวมถึงการแชทคุยกัน 

(2) ทวิตเตอร์ Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก ( Micro 
Blogging) โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่หรือ Re-
tweet ข่าวสารที่น่าสนใจของคนอ่ืน 

(3) กูเกิลพลัส Google+ เป็นการให้บริการจากกูเกิล ซึ่งเปรียบเสมอเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ซึ่งมีการท างานหลากหลาย ค่อนข้างสะดวกและท างานร่วมกับตัวอ่ืนๆของทางกูเกิลได้ 
เช่น กูเกิลทอล์กกูเกิลโพรไฟล์ และกูเกิลบัซซ์ ร่วมถึงท างานผ่านแอปพลิเคชันของแอนดรอยด์ และ
ไอโฟนได้ 

(4) ไลน์ Line คือแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ  Messaging และ Voice Over IP 
น ามาผนวกเข้าด้วยกัน จึงท าให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท  สร้างกลุ่ม  ส่งข้อความ  โพสต์รูป
ต่างๆหรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน  หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มี
แพคเกจอินเทอร์เน็ต  และยังสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง  iOSและ  Android รวมทั้ง
ระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได้ 

(5) อินสตาแกรม  Instagram คือ แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน 
ที่มาพร้อมกับลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วย Filters (ฟิลเตอร์) ต่างๆ ที่ให้เราสามารถ
เลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงามแนวอาร์ตๆ ได้ตามใจชอบทั้งในเร่ืองของ สี แสง เรียกได้
ว่าสามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพได้ตามต้องการ และสามารถแชร์รูปภาพ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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9) การโฆษณาผ่านยูทูป Youtube ก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 มีการเติบโต
อย่างรวดเร็วมาก เป็นที่รู้จั กกันแพร่หลายและได้รับความนิยมทั่วโลก ต่อมายูทูปมีนโนบายไม่ให้
อัพโหลดคลิปที่มีภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อั พโหลดเอง
เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วยแต่หาก
ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่นๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้ 

 
ตารางท่ี 2.2 ข้อดีข้อเสียของรูปแบบสื่อโฆษณาออนไลน์แต่ละประเภท 
 
ประเภท ข้อดี ข้อเสีย/ข้อจ ากัด 

1. การโฆษณาผ่าน
ทางแบนเนอร์ 

ผู้ชมสามารถคลิกผ่านโฆษณาเพื่อไปยัง
เว็บไซต์ที่มีข้อมูลของสินค้านั้นได้โดยตรง 
ท าให้สามารถคาดการณ์แผนทางการตลาด
ได้ โดยพิจารณาจาก Click-Through Ratio 
ของรูปแบบการโฆษณาที่เลือกใช้ 

มีต้นทุนสูง หากต้องการให้
การท าโฆษณาประสบ
ความส าเร็จอย่างรวดเร็วบริษัท
อาจต้องใช้งบประมาณที่สูง
เพื่อเลือกต าแหน่งการลง
โฆษณาที่เป็นจุดสนใจของ
ผู้ชม ก าหนดความถี่และ
ระยะเวลาในการโฆษณา 
ตลอดจนการคัดเลือกข้อความ
โฆษณาที่โดดเด่นสามารถจูง
ใจให้ผู้ชมสนใจที่จะหยุดอ่าน
โฆษณานั้นได้ 

2. การโฆษณาผ่าน
ทาง Pop-up 

ช่วยสร้างความสนใจให้ผู้ชมเว็บไซต์ได้
เป็นอย่างดี 

อาจสร้างความร าคาญใจ 
โดยเฉพาะ Pop-up โฆษณาที่
ปิดได้ยาก และปัจจุบันมีการ
พัฒนาโปรแกรมบล็อกการ
แสดงผล Pop-up เพื่อป้องกัน 
Pop-up ที่แอบแฝงไวรัส 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 
ประเภท ข้อดี ข้อเสีย/ข้อจ ากัด 
3. การโฆษณาผ่าน
ทางอีเมล์ 

ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการ
ค้นหาค าส าคัญที่ผู้ชมเว็บไซต์ต้องการ
ค้นหา 

การจัดอันดับผลลัพธ์ของการ
ค้นหา มีผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของผู้ชมเว็บไซต์ 
เน่ืองจากผู้ชมเว็บไซต์
ส่วนมากสนใจคลิกชม
เว็บไซต์ที่อยู่อันดับต้นๆ ของ
การค้นหาเท่านั้น ท าให้
ผู้ใช้บริการโฆษณาด้วยวิธีนี้
อาจต้องยอมเสียค่าใช้จ่าย
บางส่วน เพื่อให้ผู้ให้บริการน า 
URL ของตนไปแสดงเป็น
อันดับต้นๆของการค้นหา 

4. การโฆษณาผ่าน
ทางห้องสนทนา
และบล็อก 

เป็นการสื่อสาร 2 ทาง สามารถโต้ตอบกัน
และกันได้ 

ต้องใช้เวลาในการสนทนาและ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ ค่อนข้าง
แคบ 

 
แหล่งท่ีมา: ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553). 
 

Zeff and Aronson (1999) กล่าวว่ารูปแบบโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 2 
รูปแบบ คือ 

1) การโฆษณาผ่านอีเมล  (Advertising via E-mail) การตรวจเช็คไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail: e-mail) เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักท าเป็นอันดับแรกในการใช่อินเทอร์เน็ต แต่
ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กันมาบนอินเทอร์เน็ต แต่ผู้โฆษณาบางรายก็ยังมองข้าม
การโฆษณาผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไป เพราะผู้โฆษณามักคิดว่า การโฆษณาผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น่าจะมีประโยชน์มากนัก วิธีการในการโฆษณาผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายวิธี ดังที่จะกล่าว ดังนี้ 
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(1) การสนับสนุน (Sponsor) จดหมายข่าว หรือ กระดานข่าว จดหมายข่าว ( E-mail 
Newsletter) เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างโดยธุรกิจหรือบุคคล และจัดส่งให้กับคนที่ร้องขอ
หรือสมัครเป็นสมาชิก แต่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกระดานข่าว ( E-mail Discussion Group) 
จะเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจาก บทสนทนาของสมาชิกในหัวข้อเฉพาะ โดยที่มีใคร
ต้องการจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะส่งข้อความคิดเห็น ความเป็นไปต่างๆ ไปให้ผู้ที่เป็น
เจ้าของหัวข้อ หรือส่งไปยัง อีเมลแอดเดรส ที่จะส่งข้อความนี้ ไปให้ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
ข้อดีของกระดานข่าว คือ การที่มีเจ้าของหัวข้อท าหน้าที่ตรวจสอบข้อความทุกข้อความก่อน ผู้ที่เป็น
สมาชิกจึงไม่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

(2) Direct E-mail การโฆษณาผ่านจดหมายข่าว และกระดานข่าวนั้น ส่วนใหญ่จะ
โฆษณาได้แค่เพียงหนึ่ง หรือสองบรรทัด จึงมีการน า  Direct E-mail มาใช้เป็นการโฆษณาโดยตรง
ผ่านทาง E-mail โดยการใช้ Direct E-mail นั้นจะส่งไปให้ เมื่อมีการร้องขอ E-mail เร่ืองต่างๆ 
โดยเฉพาะ 

(3) Ad Supported E-mail บริษัทหลายบริษัท เช่น Hotmail หรือ USA.Net มีการ
ให้บริการอีเมลฟรี (Free E-mail) ดังนั้น ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ โดยการน าโฆษณาไปไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทที่ให้บริการอีเมลฟรี ซึ่งมีให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก 

2) การโฆษณาผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (World WideWeb: WWW) การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
ส่วนมากจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เนื่องจากการโฆษณาบนเว็บไซต์ สามรถปรับปรุงได้ตลอดเวลา ท า
ให้การโฆษณามีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งใน หัวข้อนี้จะกล่าวถึง การการโฆษณาบนเว็บไซต์ด้วย
แบนเนอร์ เป็นลักษณะหนึ่งของการการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตในยุคเร่ิมแรก โดยแบนเนอร์ คือ 
แผ่นป้ายโฆษณาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต แบนเนอร์มีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ ( Zeff and Aronson, 
1999, pp. 26-28) 

(1) Static Banner Static Banner เป็นแบนเนอร์รูปภาพนิ่งๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และ
เป็นแบนเนอร์ชนิดแรกที่ใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ ข้อดีของแบนเนอร์ แบ บภาพนิ่ง (Static 
Banner) คือ เป็นแบนเนอร์ที่สร้างได้ง่าย และเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางในทุกเว็บไซต์ เนื่องจาก
มีขนาดเนื้อที่ของแฟ้มข้อมูลในการจัดการที่ไม่ใหญ่ ท าให้ไม่เสียเวลาในการดาวน์โหลดภาพมา
แสดง ซึ่งท าให้ไม่มีผลกระทบต่อการดาวน์โหลดหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ที่น าโฆษณาไปลงด้วย 
ส่วนข้อเสียของแบนเนอร์ชนิดน้ี คือ ดูน่าเบื่อ ไม่ค่อยน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแบนเนอร์ชนิด
อ่ืนๆ กล่าวคือแบนเนอร์ภาพนิ่ง จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้น้อยกว่าแบนเนอร์แบบภาพมีส่วน
เคลื่อนไหว และ แบนเนอร์แบบโต้ตอบ 
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(2) Animated Banner เป็นแบนเนอร์มีการเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาจึงมักเรียกว่า
แบนเนอร์อนิเมชันโดยปัจจุบันพบว่า แบนเนอร์นี้เป็นแบนเนอร์ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีข้อดี 
คือ สามารถดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ ท าให้จ านวนคร้ังของการคลิกบนแบนเนอร์มีมากกว่าแบน
เนอร์แบบภาพนิ่ง สแตติก แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแบนเนอร์แบบภาพมีส่วนเคลื่อนไหว ก็
จ าเป็นต้องจ ากัดขนาดในการจัดเก็บไม่ให้มีขนาดใหญ่จนเกินไปด้วย มิฉะนั้นจะท าให้การดาวน์
โหลดแบนเนอร์บนหน้าเว็บเพจ (Web Page) ใช้เวลามาก ท าให้ผู้สนใจข้ามาเยี่ยมชมต้องรอนาน 

(3) Interactive Banner แบนเนอร์แบบโต้ตอบ เป็นแบนเนอร์ที่คาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแบนเนอร์แบบภาพมีส่วนเคลื่อนไหว โดยแบนเนอร์ชนิดน้ีสามารถรองรับการ
ใช้งานหลายทาง เช่น การเล่นเกม การใส่ข้อมูล การตอบค าถาม การกรอกแบบฟอร์ม หรือแม้แต่
การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแบนเนอร์ สิ่งเหล่านี้ คือ การโฆษณาที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
โดยตรง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ HTML Banner และ Rich Media Banner 

Online Marketing (2549 อ้างถึงใน ภวิน อยู่สุข, 2551, น. 5) ได้แบ่งออกเป็น 
1) การโฆษณาผ่านเว็บไซ ต์ค้นหาข้อมูล ( Search Engine Advertising)เป็นการแสดง

โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับค าค้นหาที่ผู้บริโภคสนใจบนเว็บไซต์ท่า ( Poprtal Site) โดยผู้ให้บริการ
โฆษณาประเภทนี้ ได้แก่ Google, Yahoo เป็นต้น 

2) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา ( Banner Advertising) เป็นการแสดงป้ายโฆษณา ( Banner) 
เว็บไซต์ ตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งแผ่นป้ายโฆษณานั้นอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็
ได้ 

3) การโฆษณาผ่านอีเมล์ (Email Advertising) เป็นการส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่ง
จะคล้ายกับการส่งใบปลิวโฆษณาถึงบ้านหรือส านักงานของกลุ่มลูกค้า 

4) การโฆษณาแฝงในรูปแบบบทความ ( Content Sponsor) เป็นการโฆษณาสินค้าหรือ
บริษัท โดยแฝงอยู่ในรูปแบบของบทความบนเว็บไซต์ต่างๆ 

5) การโฆษณาในสารบัญธุรกิจ ( Online Directory) เป็นการเพิ่มรายชื่อของธุรกิจลงใน
สารบัญธุรกิจต่างๆ เช่น Global Sources, Alibaba.com, Sanook.com 

6) การโฆษณาผ่านทางกลุ่มสังคมเครือข่าย ( Social Networking) การโฆษณาประเภทนี้
อาจเป็นการโฆษณาโดยผ่านทางสื่อออนไลน์อ่ืนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะ โดยกลุ่ม
สังคมเครือข่าย (Social Networking) เป็นบริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละ
คนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการต่างๆ อย่างเมลเมสเซ็น
เจอร์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกันต้ังแต่ Hi5, MySpace, Twitter, Facebook ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังได้แบ่งประเภทสื่อโฆษณาออนไลน์ตาม OKnation (2557) มีดังนี ้

http://www.oknation.net/
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1) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Display Ads คือสื่อโฆษณาที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่ง เพราะมี
ทั้งรูปภาพ วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

2) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ads คือการท าการตลาดแนวนี้มีแนวโน้มดีขึ้นเร่ือยๆ 
เพราะ Smartphone คือสิ่งที่อยู่คู่กับเจ้าของตลอดเวลา ดังนั้นสินค้าของคุณก็จะปรากฏมากขึ้นผ่าน
มือถือ 

3) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Google Search คือการค้นหาคือสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการ
เติบโตของเว็บไซต์ที่มากขึ้น ดังน้ันห้องสมุดออนไลน์ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องพึ่งเคร่ืองมือในการ
ค้นหาอย่าง Search Engine เช่น Google, Yahoo, Bing เป็นต้น และเป็นช่องทางในการท าการตลาด
บนหน้าแรกของ Google ที่มีทั้งแบบ Pay Per Click ที่เรียกว่า Google AdWords และถูกกว่าการลง
โฆษณา AdWordsซึ่งสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากแต่ต้องมีการลงทุนนิดหน่อย 

4) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Direct Mailอีเมล์ คือสิ่งที่เราทุกคนต้องมีเพื่อรับส่งข้อมูล
แบบออนไลน์ และการท าการตลาดด้านน้ีช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่าด้านอื่นๆ 

5) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Viral Marketing คือ การท าการตลาดด้านน้ีคือการสร้าง
กระแสด้านใดด้านหนึ่ง และมีการบอกต่อ อาจจะเป็นแบบปากต่อปาก หรือการแชร์ และกดไลค์ซึ่ง
สร้างความนิยมผ่าน Viral Marketing ได้รวดเร็วมาก 

6) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Social Media คือ สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก
อันดับหน่ึงคือ Facebook และยังแรงต่อเน่ือง ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามการท าการตลาดในด้านน้ี 
เด็ดขาด 

7) สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtubeคือการท าโฆษณาผ่านยูทูปน าคลิปวิดีโอต่างๆลงไป
เผยแพร่ข้อมูล 

จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาออนไลน์สามารถสรุปได้ดังตารางที่
2.3 ดังนี ้
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ตารางท่ี 2.3 สรุปรูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
 
รูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

สุนีย์ 
เตชะวัฒน
สมบูรณ,์ 
2543 

ภิเษก 
ชัยนิรันดร์, 
2551 

Zeff and 
Aronson, 
1999 

Online 
Marketing 
(2549 อ้างถึง
ในภวิน อยู่สุข, 
2551) 

OKnation, 
2557 

การโฆษณาผ่านทางป้าย
โฆษณาแบนเนอร ์

/ /  / / 

การโฆษณาด้วยการใช้
เครื่องมือสืบค้นข้อมูล 

/ /  / / 

การโฆษณาด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

/ / / / / 

การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต ์ / / /   
การโฆษณาผ่านทางห้อง
สนทนาและบล็อก 

/ /    

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

/ /  / / 

การโฆษณาในบล็อก /     
การตลาดแบบปากต่อปาก /    / 
การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์  /    
การโฆษณาผ่านทาง 
ป๊อบอัพ 

 /    

การโฆษณาแฝงในรูปแบบ
บทความ 

   /  

การโฆษณาในสารบัญธุรกิจ    /  
ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ 
MobileAds 

    / 

ส่ือโฆษณาออนไลน์บน 
Youtube 

    / 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาและโฆษณาออนไลน์ออนไลน์ ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึง
ความหมาย และหน้าที่ของโฆษณาออนไลน์ รวมถึงการแบ่งประเภทของโฆษณาออนไลน์ ที่
สามารถแบ่งได้ถึง 14 ประเภท ได้แก่  

1) การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner) 
2) การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
3) การโฆษณาด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Advertising) 
4) การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 
5) การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 
6) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking Site) 
7) การโฆษณาในบล็อก (Blog Advertising) 
8) การโฆษณาแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) 
9) การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 
10) การโฆษณาผ่านทางป๊อบอัพ (Pop-up) 
11) การโฆษณาแฝงในรูปแบบบทความ (Content Sponsor) 
12) การโฆษณาในสารบัญธุรกิจ (Online Directory) 
13) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ads 
14) สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท บิลบอร์ดคอนสตรัคเคอร์แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด , 2555. 

 
1) การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา ( Banner) หมายถึงป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการ ที่

สามารถน าไปแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยภายในมีเนื้อหา รูปภาพแสดงสินค้าและบริการ เพื่อ
ผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตที่เห็นแล้วเกิดความสนใจจะเป็นความสนใจในเน้ือหาของแบนเนอร์ หรือ
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เว็บไซต์ ซึ่งสุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ได้แบ่งออกเป็น  4 ชนิด ดังต่อไปนี้ คือ  1) Keyword 
Banner 2) Random Banner หรือ Rotation Banner 3) Banner Swapping และ 4) Banner Exchange 

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิ รันดร์( 2553) ให้ความหมายของการโฆษณาผ่านทางแบนเนอร์
(Banner)หรือป้ายโฆษณา ว่าอาจเป็นข้อความสั้นๆ ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อมัลติมีเดีย ที่ผสมผสาน
ภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น โดยเมื่อผู้ชมคลิก
ที่แบนเนอร์ก็เชื่อมโยงไปยังเว็บของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าชนิดน้ัน ส าหรับขนาดของแบนเนอร์
ที่ใช้โฆษณาอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะมีความกว้างเท่ากับ 0.5–1 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 
5–6.25 นิ้ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 1) Keyword Bannersและ 2) Random Banners  

ด้าน Online Marketing (2549 อ้างถึงใน ภวิน อยู่สุข , 2551) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา 
(Banner Advertising) เป็นการแสดงป้ายโฆษณา (Banner) เว็บไซต์ ตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่ง
แผ่นป้ายโฆษณานั้นอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้  

นอกจากนี้  OKnation (2557) กล่าวว่าการโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา ( Banner) หมายถึง
สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Display Ads คือสื่อโฆษณาที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่ง เพราะมีทั้งรูปภาพ 
วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เหมาะกับการท าโฆษณาแบบ CPM เพราะกระตุ้นการคลิกได้ดีกว่า
ทางอื่น 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ยาฮู, 2558. 
 

 

http://www.oknation.net/
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2) การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล  (Search Engine Optimization) สุนีย์ เต
ชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ให้ความหมายคือ การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search 
Engine Optimization) เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากและอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือสนใจซึ่งอาจ
ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์,  รูปภาพ และไฟล์เอกสารอ่ืนๆ ท าการถูกค้นพบได้อย่างรวดเร็ว ตรง
ความต้องการมากที่สุด โดยทั่วไป การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine 
Optimization)  สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทดังน้ี คือ  1) การค้นหาจากค าส าคัญ (Keyword Index 
Search Engine) 2) การค้นหาจากสารบัญเว็บไซต์ (Web Directory or Classified Directory) 3) การ
ค้นหาแบบอ้างอิงชุดค าสั่ง (Meta Search Engine) และ 4) การค้นหาบนเว็บไซต์เฉพาะเร่ือง (Subject 
Specific Search Engine Optimization)  

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ให้ความหมายคือการโฆษณาผ่าน URL เป็นการโฆษณา
โดยอาศัยเครื่องมือประเภทเว็บไดเรกทอรีและเสิร์ชเอนจิ้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงโฆษณากับ
ผู้ให้บริการเหล่านี้ก่อน ทั้งนี้มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายละไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จากนั้น 
โปรแกรมก็จะจัดเก็บดัชนีค าศัพท์และ URL (Universal Resource Locator) ของเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ประเภทนี้ เช่น www.googole.com, www.yahoo.com และ www.altavista.com 

ด้าน Online Marketing (2549 อ้างถึงใน ภวิน อยู่สุข , 2551) การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ค้นหา
ข้อมูล (Search Engine Advertising) เป็นการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับค าค้นหาที่ผู้บริโภคสนใจ
บนเว็บไซต์ท่า (Poprtal Site) โดยผู้ให้บริการโฆษณาประเภทนี้ ได้แก่ Google, Yahoo เป็นต้น 

นอกจากนี้  OKnation (2557) กล่าวว่าสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Google Search คือการ
ค้นหาคือสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการเติบโตของเว็บไซต์ที่มากขึ้น ดังน้ันห้องสมุดออนไลน์ขนาด
ใหญ่จ าเป็นต้องพึ่งเคร่ืองมือในการค้นหาอย่าง Search Engine  

 
 
 
 

http://www.oknation.net/
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ภาพท่ี 2.4 การโฆษณาด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Advertising) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ไมโครซอฟท์ จ ากัด, 2558. 
 

3) การโฆษณาด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail Advertising) สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์
(2543) ให้ความหมายคือ เป็นกลยุทธ์ทางการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่น าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) มาใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ามาย ซึ่งการโฆษณาแบบนี้ถือเป็นรูปแบบ
การตลาดทางตรงแบบหนึ่งซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Interactivity) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ
สารที่สามารถวัดค่าผลตอบสนองได้โดยใช้อีเมล์เป็นเคร่ืองมือสื่อสารถึงผู้รับปลายทางเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า 1) การส่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Build 
Relationship with Clients) 2)การส่งเสริมในการรับรู้ (Improve Awareness)  

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ให้ความหมายคือการโฆษณาผ่านทางอีเมล์ เป็นการแนบ
ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทไปกับอีเมล์ เพื่อส่งไปยังปลายทาง ซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป หรือ
บริษัท 

ทางด้าน Zeff and Aronson (1999) กล่าวว่าการตรวจเช็คไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail: e-mail) เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักท าเป็นอันดับแรกในการใช้อินเทอร์เน็ตวิธีการ
ในการโฆษณาผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายวิธี ดังที่จะกล่าว ดังนี้  1) การสนับสนุน 
(Sponsor) จดหมายข่าว หรือ กระดานข่าว จดหมายข่าว ( E-mail Newsletter) 2) Direct E-mailและ 
3) Ad Supported E-mail 

ด้าน Online Marketing (2549 อ้างถึงใน ภวิน อยู่สุข , 2551) การโฆษณาผ่านอีเมล์ ( E-mail 
Advertising) เป็นการส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งจะคล้ายกับการส่งใบปลิวโฆษณาถึงบ้าน
หรือส านักงานของกลุ่มลูกค้า  
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นอกจากนี้  OKnation (2557) กล่าวว่าสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Direct Mail อีเมล์ คือสิ่งที่
เราทุกคนต้องมีเพื่อรับส่งข้อมูลแบบออนไลน์ และการท าการตลาดด้านน้ีช่วยประหยัดต้นทุนได้
มากกว่าด้านอื่นๆ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5 การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), 2558ก. 
 

4) การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ให้
ความหมายคือ เป็นการโฆษณาบริการข้อความหลายมิติที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งผ่านข้อมูล โดยให้ผู้ใช้รายการเบราเซอร์ ในการเปิดข้อมูลหน้าแรกที่สามารถน าเสนอได้ทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ซึ่งสามารถแสดงเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
อ่านได้ โดยที่เอกสารน้ันจะบรรจุเชื่อมโยง (Link) ไว้ด้วยกัน  

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ให้ความหมายคือการโฆษณาผ่านชื่อทางอื่นๆ เช่น Web-
based broadcasting, Web-radio และ Web-TV เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าละบริการมากขึ้น 

ทางด้าน Zeff and Aronson (1999) กล่าวว่าการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตส่วนมากจะเกิดขึ้น
บนเว็บไซต์ เนื่องจากการโฆษณาบนเว็บไซต์ สามรถปรับปรุงได้ตลอดเวลา ท าให้การโฆษณามี
ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งใน หัวข้อนี้จะกล่าวถึง การการโฆษณาบนเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์ เป็น
ลักษณะหนึ่งของการการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตในยุคเร่ิมแรก โดยแบนเนอร์ คือ แผ่นป้ายโฆษณา
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต แบนเนอร์มีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1) Static Banner Static Banner เป็น
แบนเนอร์รูปภาพนิ่งๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และเป็นแบนเนอร์ชนิดแรกที่ใช้ในการโฆษณาบน
เว็บไซต์ 2) Animated Banner เป็นแบนเนอร์มีการเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลา และ 3) Interactive 
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Banner แบนเนอร์แบบโต้ตอบ เป็นแบนเนอร์ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบนเนอร์แบบภาพ
มีส่วนเคลื่อนไหว โดยแบนเนอร์ชนิดน้ีสามารถรองรับการใช้งานหลายทาง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6 การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ไทยเอ็มทีบี จ ากัด, 2558. 
 

5) การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ให้
ความหมายคือ กระดานสนทนา ( Webboard) คือโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นกระดาน แจ้งข่าวสาร 
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นอันมาก กระดาน
สนทนา ( Webboard) อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อประกาศข่าวสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และสามารถแยกหัวข้อต่างๆ ออกเป็นกระทู้ๆ มีการโต้ตอบกันใน
การสนทนา กล่าวได้ว่า Webboard คือ พัฒนาการรูปแบบใหม่ของระบบสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต 

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) ให้ความหมายคือการโฆษณาผ่านทางห้องสนทนาและ
บล็อก แบ่งออกเป็น 1) ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2) ทาง กล่าวคือ คู่
สนทนาสามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ในเวลาที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากัน 2) 
บล็อก (Blog) เป็นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน
ให้สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือทัศนคติได้  
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ภาพท่ี 2.7 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking Site) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), 2558ข. 

 
6) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Online Social Networking Site) สุนีย์ เตชะวัฒน

สมบูรณ์  (2543) ให้ความหมายคือ ผู้คนสามารถท าความรู้จัก และเชื่อโยงกันในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ Social Network คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน
นั่นเอง 

ในขณะที่ภิเษก ชัยนิ รันดร์  (2553) ให้ความหมายคือการโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ( Social Network) เป็นรูปแบบการโฆษณาประเภทหน่ึงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการ
ขยายตัวแบบ Network หรือแบบเครือข่าย เป็นสังคมที่เราสามารถรู้จักเพื่อนได้อย่างกว้างขวางไร้
พรมแดน สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกันไปมาได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น เฟสบุ๊ค
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) กูเกิลพลัส (Google+ Line) อินสตาแกรม (Instagram) 

ด้าน Online Marketing (2549 อ้างถึงใน ภวิน อยู่สุข , 2551) การโฆษณาประเภทนี้อาจเป็น
การโฆษณาโดยผ่านทางสื่อออนไลน์อ่ืนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะ โดยกลุ่มสังคม
เครือข่าย (Social Networking) เป็นบริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มี
เครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการต่างๆ อย่างเมลเมสเซ็นเจอร์ เว็บ
บอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกันต้ังแต่ Hi5, MySpace, Twitter, Facebook ฯลฯ  

นอกจากนี้  OKnation (2557) กล่าวว่า สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Social Media คือ สื่อ
โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากอันดับหน่ึงคือ Facebook และยังแรงต่อเน่ือง ดังนั้นคุณจึง
ไม่ควรมองข้ามการท าการตลาดในด้านน้ีเด็ดขาด 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.oknation.net/


43 

 
 
ภาพท่ี 2.8 การโฆษณาในบล็อก (Blog Advertising) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ลาซาด้า จ ากัด, 2558. 
 

7) การโฆษณาในบล็อก ( Blog Advertising) สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ให้
ความหมายคือ เป็นการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่สามารถเป็นได้หลากหลาย
อย่างแล้วแต่เจ้าของอยากให้เป็น ตั้งแต่ไดอารีส่วนตัว ส าหรับใช้ในการท างานร่วมกัน หรือการ
โฆษณาเพื่อการพาณิชย์ แหล่งรวมข่าวสาร แหล่งรวมลิงค์ ไปจนถึงสมุดบันทึกความเป็นไปของ
โลกใบนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9 การโฆษณาแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ยูทูป (2553). 
 

8) การโฆษณาแบบปากต่อปาก ( Viral Marketing) สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์  (2543) ให้
ความหมายคือ เทคนิคทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว มา
เสริมสร้างให้เกิดการพบเห็นตราสินค้า (Brand Awareness) หรือท าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทาง
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การตลาด โดยลักษณะการกระจายข่าวสารในแบบ Viral Marketing จะเป็นลักษณะเหมือนการบอก
แบบปากต่อปาก 

นอกจากนี้ OKnation (2557) กล่าวว่าการท าการตลาดด้านน้ีคือการสร้างกระแสด้านใดด้าน
หนึ่ง และมีการบอกต่อ อาจจะเป็นแบบปากต่อปาก หรือการแชร์ การ Like ซึ่งสร้างความนิยมผ่าน 
Viral Marketing ได้รวดเร็วมาก 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ากัด, 2558. 
 

9) การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) ให้ความหมายคือเป็นกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมการขาย (Promotion) อีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมหรือ
ซื้อสินค้าผ่านการเล่นเกมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ลูกค้าเล่นเกมเพื่อสะสมแต้มตามกติกา หาก
ลูกค้าสะสมแต้มครบตามที่ก าหนด ก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาลดพิเศษหรือการเลือก
ซื้อสินค้า 1รายการ แล้วแถมฟรีอีก 1 รายการ 

 
 

 

http://www.oknation.net/
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ภาพท่ี 2.11 การโฆษณาผ่านทางป๊อบอัพ (Pop-up) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ออร์ซตูน จ ากัด, 2558. 
 

10) การโฆษณาผ่านทางป๊อบอัพ ( Pop-up) ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) กล่าวว่า  .การโฆษณา
ผ่านทางป๊อบอัพ โดยทั่วไป ป๊อบอัพ (Pop-up) โฆษณาแบ่งออกเป็น 2  แบบ คือ 

(1) Pop-up Advertising เป็นโฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์หน้าต่างใหม่ และ
จะปรากฏขึ้นพร้อมกับเว็บเพจที่มีโฆษณาสินค้านั้นๆ โดย Pop-up โฆษณาจะอยู่ด้านบนของเว็บเพจ
ที่ผู้ใช้เรียกท างานอยู่ (Active Window) 

(2) Pop-under Advertising เป็นโฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์หน้าต่างใหม่ 
เช่นเดียวกับ Pop-up ด้านล่างของเว็บเพจที่มีผู้ใช้เรียกท างานอยู่ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องปิดเว็บเพจนั้น
ก่อนจึงจะเป็นหน้าโฆษณานี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.12 การโฆษณาแฝงในรูปแบบบทความ (Content Sponsor) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท สัมฤทธิ์ Design-Artwork จ ากัด, 2554. 
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11) การโฆษณาแฝงในรูปแบบบทความ ( Content Sponsor) Online Marketing (2549 อ้าง
ถึงใน ภวิน อยู่สุข , 2551) กล่าวว่าเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริษัท โดยแฝงอยู่ในรูปแบบของ
บทความบนเว็บไซต์ต่างๆ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.13 การโฆษณาในสารบัญธุรกิจ (Online Directory) 
แหล่งท่ีมา: บริษัท สนุก ออนไลน์ จ ากัด, 2558. 
 

12) การโฆษณาในสารบัญธุรกิจ ( Online Directory) Online Marketing (2549 อ้างถึงใน 
ภวิน อยู่สุข , 2551) กล่าวว่าเป็นการเพิ่มรายชื่อของธุรกิจลงในสารบัญธุรกิจต่างๆ เช่น Global 
Sources, Alibaba.com, Sanook.com 
 

 
 
ภาพท่ี 2.14 สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ads 
แหล่งท่ีมา: บริษัท Workonliner, 2558. 
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13) สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ Mobile Ads OKnation (2557) กล่าวว่าคือการท าการตลาด
แนวนี้มีแนวโน้มดีขึ้นเร่ือยๆ เพราะ Smartphone คือสิ่งที่อยู่คู่กับเจ้าของตลอดเวลา ดังนั้นสินค้าของ
คุณก็จะปรากฏมากขึ้นผ่านมือถือ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.15 สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ยูทูป, 2543. 
 

14) สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube OKnation (2557) กล่าวว่าการท าโฆษณาผ่านยูทูป
น าคลิปวิดีโอต่างๆ ลงไปเผยแพร่ข้อมูล 

ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าประเภทโฆษณาออนไลน์ ทั้งหมด 14 ประเภท โดยเลือกมา
ท าการศึกษาทั้งหมด 6 ประเภท เพราะเนื่องจาก 6 ประเภทนี้ได้รับความนิยมจากคนไทยและมีคน
ใช้ค่อนข้างมากซึ่งได้แก่  1) การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine 
Optimization) 2) การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) 3) การโฆษณาผ่านกระดาน
สนทนา (Webboard) 4) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Online Social Networking Site) 5) การ
โฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 6) สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
 

2.2.1 ความหมายของทัศนคติ (Attitude) 
ค าว่าทัศนคติ (Attitude) มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามมากมาย และแตกต่างกันออกไป ณัฏฐ์

ชุดา วิจิตรจามรี (2556) ได้นิยามทัศนคติไว้ว่าหมายถึง  สภาวะความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บุคคล หรือแม้กระทั่งประเด็นไปในทางที่ชอบและไม่
ชอบ สนั บสนุนหรือคัดค้าน ซึ่งการประเมินผลต้องอาศัยการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ดังนั้น 

http://www.oknation.net/


48 

ทัศนคติจึงเป็นสภาวะทางจิตใจที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นตัว
ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ 

Assael (2004) ได้นิยามไว้ว่าหมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลซึ่งมีลักษณะโน้มเอียงในการ
ประเมินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สะท้อนแนวโน้มความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น 

และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิ ช (2536) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีทิศทางเมื่อได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวบุคคลนั้น มีระดับความ
มากน้อย ระดับความหนาแน่น ที่แตกต่างกันไป 
 

2.2.2 ลักษณะของทัศนคติ 
Perloff (อ้างถึงใน  ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี , 2556)ได้กล่าวไว้ว่าทัศนคติเป็นส่วนส าคัญของ

มนุษย์และมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ทัศนคติมาจากการเรียนรู้ทัศนคติมาจากการขัดเกลาทางสังคมและการเรียนรู้ 

เรียนรู้ที่จะชอบหรือเกลียด ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ  จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ได้เรียนรู้หรือมี
ประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นด้วยตัวเองและจะมีกระประเมินไปในทิศทางต่างๆ เพราะคนเราไม่ได้เกิดมา
พร้อมทัศนคติ ที่จะบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ เช่น ความชอบโทรศัพท์มือถือรุ่นหน่ึงเกิดจากการ
ได้ทดลองใช้ ได้เห็น หรือการเห็นภาพ การอ่านข้อมูล หรือแม้แต่ความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่ใช้
โทรศัพท์ 

2) ทัศนคติมาจากการประเมินค่าการที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น
หมายความว่า บุคคลได้มีการตัดสินคุณค่าแล้ว ซึ่งทัศนคติเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกชอบไม่
ชอบ เป็นการประเมินค่าต่อสิ่งของ บุคคล หรือประเด็นต่างๆ ทัศนคติอาจจะเกิดจากการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประสบการณ์ รางวัล หรือแม้แต่การลงโทษที่มีผลจากพฤติกรรมในอดีต 
ทัศนคติจะแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เช่น น้ าหวานท้องเสียจากการทาน
สลัดผักจากแม่ค้าตลาดแห่งหนึ่ง ท าให้น้ าหวานไม่กลับไปซื้อสลัดผักร้านนี้อีก หรือการสั่งสินค้า
ออนไลน์ที่มีข้อดีไม่ว่าจะเป็นสะดวก ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ท าให้มีแนวโน้มในการสั่งสินค้า
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่การสั่งซื้อสิ้นค้าออนไลน์ยังมีความเสี่ยงเร่ืองคุณภาพของสินค้า ได้สินค้าที่
ไม่ตรงความต้องการ อย่างไรก็ตามทัศนคติเป็นสภาวะในจิตใจที่มีความซับซ้อน 

3) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมทัศนคติช่วยจัดประเภทของบุคคล 
สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว ทัศนคติก าหนดการรับรู้และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ต่อสิ่งที่พบเจอ เช่น คนทานมังสวิรัติ จะไม่ชอบอาหารที่ท าจากเน้ือสัตว์ และจะประเมินอาหาร
มังสวิรัติในทางบวก ซึ่งทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยผู้ทานมังสวิรัติก็จะชักจูงให้คนรอบข้าง
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เห็นในด้านดีและทานมังสวิรัติตาม และยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อทัศนคติแต่ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม เช่น ความมั่นคงและแหล่งที่มาของทัศนคติ ทัศนคติที่ฝังรากลึกและทัศนคติที่มาจาก
ประสบการณ์ตรงมีแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติที่ไม่มั่นคงหรือมาจากการ
บอกเล่าของคนอ่ืน 

 
2.2.3 หน้าท่ีของทัศนคติ 
บุคคลแต่ละคนมักมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนสองคน มองหารถยนต์สักหนึ่ง

คันบางคนอาจจะชอบเพราะรถเป็นรถประหยัด ส่วนอีกคนอาจจะชอบเพราะรถคันนี้สามารถ
สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้ ทัศนคติจึงตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ของทัศนคติในการตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร หรืออีกนัยหนึ่ง เพราะเหตุ
ใดผู้รับสารจึงมีทัศนคติในทางนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบสารโน้มน้าวใจให้มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของทัศนคติ
แตกต่างกันไป แคทส์ (Katz, 1960) อธิบายถึงหน้าที่ของทัศนคติที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1) หน้าที่ด้านการปรับตัวหรืออรรถประโยชน์ ( Adjustment or Utilitarian Function)
ทัศนคติช่วยให้เราตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือปรับพฤติกรรมบนพื้นฐานของการได้รับรางวัลหรือ
ประโยชน์สูงสุดและการหลีกเลี่ยงโทษหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ทัศนคติที่ท าหน้าที่ตอบสนองด้าน
ความต้องการประโยชน์จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งนั้นไม่ให้ประโยชน์หรือรางวัลอีก
ต่อไป ผู้โน้มน้าวใจจึงควรสร้างสารที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ในเชิงรูปธรรมที่ผู้รับสารจะได้รับเพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดี 

2) หน้าที่ด้านการป้องกันตนเอง ( Ego-defensive Function) ทัศคติท าหน้าที่ป้องกัน
ภาพลักษณ์ของตนเอง เป็นทัศคติที่บุคคลสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกป้องกันสิ่งที่เข้ามาคุกคามความ
นิยมนับถือตนเอง เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจหรือคามวิตกกังวล รวมทั้งความรู้สึกที่คิดว่า
ตนเองด้อยกว่าคนอ่ืน 

3) หน้าที่ด้านการแสดงความค่านิยม ( Value-expressive Function) ทัศนคติท า
หน้าที่แสดงออกทางค่านิยมและสะท้อนภาพลักษณ์ของบุคคล ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจได้ เช่น 
บางคนสนับสนุนโครงการรีไซเคิลเพราะให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม บางคนไม่สนับสนุนกฎหมา ยท า
แท้งเสรี เพราะให้คุณค่ากับชีวิตมนุษย์ หรือบางคนสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคที่มี
แนวนโยบายสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง ทัศนคติที่ตอบสนองหน้าที่ในการแสดงค่านิยมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปถ้าความเชื่อและภาพลักษณ์ของตนเองเปลี่ยน หรือมีวิธีอ่ืนในการแสดงค่านิยม 
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4) หน้าที่ด้านการแสดงความรู้ ( Knowledge Function) ทัศนคติช่วยเป็นแนวทา
ประเมินและท าความเข้าใจสภาพแวดล้อม บุคคล และเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น ท าให้บุคคลเข้าใจ
โลกได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปคนเราจะน าประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นกรอบในการท าความเข้าใจ 
ตลอดจนตีความและประเมินค่าบุคคลและเหตุการณ์ที่ได้เผชิญ 

Solomon (2013) กล่าวว่า ทัศนคติคือการประเมินทั่วไปของบุคคลที่มีต่อคน สิ่งของ 
ประเด็นต่างๆหรือโฆษณา มีความต่อเน่ืองและคงอยู่เป็นระยะเวลานาน 

 
2.2.4 องค์ประกอบของทัศนคติ 
ทัศนคติอาจแบ่งได้เป็น 2 มุมมองหลัก คือ แนวคิดองค์ประกอบ 3 ประการของทัศนคติ 

(Tripartite View of Attitude) และแนวคิดองค์ประกอบเดียวของทัศนคติ ( Unidimensionalist View 
of Attitude) ดังนี ้

Lutz (1991) อธิบายมุมมองแนวคิดองค์ประกอบ 3 ประการของทัศนคติ ( Tripartite View 
of Attitude) ว่า การที่บุคคลจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ
ของทัศนคติ น่ันคือ ความเข้าใจ (Cognitive) ความรู้สึก (Affect) และพฤติกรรม (Conation) 

1) ด้านเข้าใจ ( Cognitive) หมายถึง ความเชื่อของบุคคล ความรู้ ความคิดที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ราคา เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากการรับรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และองค์ประกอบ 

2) ด้านความรู้สึก ( Affect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
ด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งจะแตกต่างไปตามบุคลิก หรือค่านิยมของคนน้ันๆ เช่นความชอบหรือไม่
ชอบต่อตราสินค้าหนึ่ง ซึ่งหากมีความชอบจะส่งผลท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นตามมาได้  
และองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบ 

3) ด้านพฤติกรรม ( Conation) หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด
การกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นที่หมายของทัศนคติ ( Attitude Object) ในกรณีของนักการตลาด
มักจะ หมายถึง ความตั้งใจซื้อ (Intent to Buy) ของผู้บริโภค 
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ภาพท่ี 2.16 แสดงถึงมุมมองทัศนคติแบบสามองค์ประกอบ 
แหล่งท่ีมา: Lutz, 1991. 

 
โดยแนวคิดองค์ประกอบเดียวของทัศนคติ  แย้งว่าทัศนคติเป็นการวัดเกี่ยวกับความเชื่อ 

กล่าวคือ เป็นการวัดในส่วนของความรู้สึก เท่านั้น  เพราะไม่สามารถวัดผลของทั้งสามองค์ประกอบ
พร้อมๆกันได้ ส่วนองค์ประกอบอีก 2 ด้าน คือการเรียนรู้ และการกระท า เป็นส่วนที่เป็นสาเหตุที่ท า
ให้เกิดทัศนคติและผลลัพ ธ์ของการเกิดทัศนคติ ตามล าดับ มีลักษณะเป็นผลกระทบล าดับขั้นของ
การเกิดทัศนคติโดยท าให้เกิดแนวคิดองค์ประกอบเดียวของทัศนคติ  (The Unidimensionalist View 
of Attitude) เพื่อวัดผลของทัศนคติได้ในองค์ประกอบเดียว (Lutz, 1991) 

แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติที่เกิดขึ้นน้ัน  สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล า ซึ่งการที่
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติไปในทิศทางบวก ย่อมเป็นความต้องการของนักสื่อสาร
การตลาด ดังนั้น  Solomon (2013) จึงสรุปสิ่งที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของ
ผู้บริโภค ได้แก่ 

1) ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ  (Reciprocity) คือการที่ผู้บริโภคจะมีส่วนได้
รางวัลตอบแทน หรือผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ เช่น การส่งชิงโชคใช้การแลกรางวัล การสะสมแต้ม 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวของสินค้า และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีขึ้น 

2) สินค้าจะต้องมีการจ ากัดของจ านวน (Scarcity) ผู้บริโภคอาจจะเกิดความต้องการมากขึ้น
จากการที่ผู้ผลิตมีการจ ากัดจ านวนของสินค้า  

3) ความน่าเชื่อถือ ( Authortity) คือการเรียนรู้จากแหล่งที่ดูมั่นใจมีความน่าเชื่อถือ  เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญในสินค้า  หรือมีประสบการณ์ที่ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความรู้และความสามารถของ
แหล่งสาร  จะท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น  มีทัศนคติในด้านบวกมากขึ้น 

       ทัศนคติ 

(Attitude) 

      ความคิด                          ความรู้สึก                        การกระท า  

      (Cognition)                      (Affect)                           (Conation) 

 

 

cz 
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4) ความสอดคล้อง (Consistency) โดยส่วนมากการรับรู้ ไม่สอดคล้องกับความคิดหรือการ
กระท าของตนเองท าให้ผู้บริโภคมักไม่ชอบ ดังนั้นหากมีการน าเสนอสารที่ไม่มีความสอดคล้องกัน
ทางความคิดหรือการกระท าของผู้บริโภค 

5) ความชอบ ( Liking) เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการใดๆ นั้น ซึ่งผลมา
จาก การชอบ ความพึ่งพอใจในสินค้านั้นๆ 

6) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ( Consensus) เพราะความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มีผล
ต่อผู้บริโภคจะท าให้ดูน่าเชื่อถือมากกว่า และมักมีแนวโน้มท าตามเพราะคนส่วนใหญ่ท าและสนใจ
สินค้านั้นๆ 

ผู้บริโภคส่วนมากมีความเชื่อว่า สิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าถูกต้องนั้น จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ดังนั้นหากคนส่วนใหญ่เชื่อหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ผู้บริโภคก็จะเกิดความเชื่อและเกิดการกระท า
เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ 

ทาง Jin (2013) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ตัวอย่างและการใช้งานสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อ
แรงจูงใจของ ผู้บริโภค : ผลกระทบต่อการวัดระดับแรงจูงใจต่อโฆษณาในทั่วไปแม้จะมีความ
หลากหลายของรูปแบบการสื่อโฆษณาแบบร่วมสมัย การโฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงเป็นรูปแบบที่
โดดเด่นที่สุดต่อผู้บริโภคโดยทั่วไปยอมรับ งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีต่อโฆษณาโดยทั่วไป เป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการโฆษณาโดยรวม 

พบว่าที่การวิจัยในปัจจุบันคือการที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีการแสดงออกทางจิตใจหรือ
แบบโดยทั่วไปของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ดังนั้นในความเป็นจริง ทัศนคติที่มีต่อ
โฆษณาโดยทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจที่มีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นตัวอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงในชั่วขณะใน
ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาโดยทั่วไปของผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ตาม
ทฤษฎีและผลกระทบในทางปฏิบัติต่างๆ 

ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาโดยทั่วไปยังได้รับความสนใจจากนักวิจัยที่สนใจในการท าความ
เข้าใจประสิทธิภาพในการโฆษณา การศึกษาจ านวนมากแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติที่มีต่อโฆษณา
โดยทั่วไปเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่จ าเป็นและถูกต้องของผลการโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น ทัศนคติที่มีต่อ
โฆษณาโดยทั่วไปคาดการณ์ระดับของผู้บริโภคมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมกับโฆษณาในช่วงการ
เปิดรับ  ( James and Kover, 1992) ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาโดยทั่วไปได้ถูกกล่าวอ้างให้เป็น
ปัจจัยพื้นฐานของทัศนคติที่มีต่อโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง ( Lutz, 1985) โฆษณา ทัศนคติ จะส่งผล
กระทบต่อทัศนคติของตราสินค้า ( MacKenzie and Lutz, 1989) เห็นได้ชัดว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณา
โดยทั่วไปเป็นโครงสร้างที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาในค าอธิบายทางทฤษฎีผลกระทบของ
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โฆษณา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างมากขึ้นอย่างเต็มที่และอธิบาย
ความหมายของมัน 

ในกรณีของทัศนคติต่อโฆษณา (เช่น  โฆษณาเป๊ปซี่ทางโทรทัศน์หรือนิตยสารโฆษณาไน
กี้) ค าตัดสินของผู้บริโภคจะขึ้นบนวัตถุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเดียวคือการโฆษณา อย่างไรก็ตามที่
ครอบคลุมหลายประเภทของการโฆษณาจึงแทบไม่จ ากัดแบบอย่าง และประสบการณ์ส่วนตัว  วัตถุ
เป้าหมายโฆษณาโดยทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้รูปแบบของ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ทางทีวี  มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคตอบสนองต่อแบบวัดจาก พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาทางทีวีด้วยเหตุน้ีมักจะน าไปสู่การมีอคติในการเลือก ประเภททั่วไปมากที่สุดของการ
โฆษณางานเป็นด้านบนของจิตใจเมื่อทัศนคตินั้นถูกประเมิน ในทางกลับกันก็ส่งผลกระทบต่อการ
สังเกต พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาทางทีวีโดยมีหลักเกณฑ์การวัดทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ 
ดังนี ้

1) ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
(1) การโฆษณาออนไลน์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา 
(3) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 
(4) โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล 

2) ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
(1) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้าใดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้น

เหมือนกัน 
(3) โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะสะท้อนหรือไม่สะท้อนความเป็น

ตัวตนของท่าน 
(4) โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน 

3) ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 
(1) บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง 
(2) บางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่เห็นจากโฆษณา

ออนไลน ์
(3) บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ 
(4) โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้ 
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4) ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 
(1) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
(2) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการโฆษณา 
(3) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่

ผู้บริโภค 
(4) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง 

5) ด้านวัตถุนิยม 
(1) โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและ

เป็นเจ้าของสินค้าต่างๆ 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพงเกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามา

อวดผู้อ่ืน 
(3) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ 
(4) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก  ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ 

6) ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 
(1) ท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ 
(2) สินค้า บริการที่ท่านเห็นจากโฆษณาออนไลน์จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 
(3) โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของสินค้า 
(4) โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ 

ในงานวิจัยของ เบญจา แซ่เซีย  (2541) ได้ท าการศึกษาเร่ืองทัศนคติของนักเรียนและนิสิต
นักศึกษาต่อโฆษณาทางโทรทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักเรียนและนิสิต
นักศึกษาที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มนักเรียนและนิสิต
นักศึกษาโดยจะศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาโดยทั่วไป ทัศนคติต่ออิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อ
ตนเอง และต่อสังคม ตลอดจนทัศนคติที่ได้จากการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้คัดเลือกไว้  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนและนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณา
โดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน เพราะโฆษณามีแนวคิดที่แปลกใหม่ และให้ความบันเทิง ส่วนทั้งสองกลุ่มมี
ทัศนคติที่ไม่ดี เพราะโฆษณาน าเสนอเกินจริง และขัดจังหวะการดูรายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม
พบความแตกต่างกันของทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนเห็นว่าโฆษณาให้ความรู้ ขณะที่กลุ่มนิสิต
นักศึกษาเห็นว่า โฆษณาเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยทั้งสองกลุ่มมีทัศนคติ
เกี่ยวกับอิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อตนเองคล้ายคลึงกัน พบว่า โฆษณาท าให้นักเรียนและนิสิต
นักศึกษาอยากทดลองใช้ และซื้อสินค้า แต่พบความแตกต่างว่าโฆษณามีอิทธิพลด้านการแต่งกาย 
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และการใช้ค าพูดต่อกลุ่มนักเรียนมากกว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาและทั้งสองกลุ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับ
อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อสังคมคล้ายคลึงกันว่า โฆษณาช่วยส่งเสริมสังคม ขณะเดียวกัน โฆษณา
ก่อให้เกิดการบริโภคนิยมด้วย รวมถึงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้รับชม พบว่า ทั้งสอง
กลุ่มชอบโฆษณาเพราะมีแนวคิดแปลกใหม่ เพลงประกอบไพเราะ สถานที่ที่สวยงาม และเทคนิค
การถ่ายท ามีความกลมกลืน ในขณะที่ไม่ชอบโฆษณาน าเสนอเกินจริง น่าเบื่อหน่ายเพราะรูปแบบ
ซ้ าซาก จ าเจ รวมทั้งภาพและเพลงประกอบไม่สอดคล้องกัน 

ในงานวิจัยของ ดวงพร เวทไว (2545) ท าการศึกษาเร่ือง การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจจากสื่อโทรทัศน์ การเปิดรับโฆษณา และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาโดยวิจัยเชิงส ารวจมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ของผู้บริโภคศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์กับการเปิดรับโฆษณา 
และทัศนคติที่มีต่อโฆษณา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาย
หญิงอายุ 20 – 45 ปี ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์จัดแบ่ง
ได้เป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มใช้โทรทัศน์เป็นเพื่อน กลุ่มบันเทิงและผ่อนคลาย กลุ่มไม่ชอบโทรทัศน์ กลุ่ม
เรียนรู้และเข้าสังคม กลุ่มฆ่าเวลา และกลุ่มแสวงหาข้อมูลและมีเวลาเป็นของตนเองและรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับโฆษณา โดยมี
พฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์ทุกวัน และส่วนมากใช้เวลาดุโทรทัศน์ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 3-4
ชั่วโมง รายการที่เปิดรับชมมากที่สุดคือรายการข่าว รองลงมา คือ ละคร การสัมภาษณ์ สารคดี ส่วน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเปิดรับโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างพบมากที่สุดคือ การเปลี่ยนช่องเพื่อดู
รายการอ่ืน รองลงมาคือการท ากิจกรรมอื่นๆ เช่น การอ่านหนังสือ การเข้าห้องน้ า และรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ทุกกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อโฆษณา  
คือกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาอยู่ในระดับปานกลาง โฆษณาช่วยสร้างความบันเทิง 
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยของสินค้าที่รู้แหล่งจ าหน่าย รู้แฟชั่นปัจจุบันและช่วย
หาสินค้านั้นๆได้ง่ายและดูดีในสายตาผู้อ่ืน พร้อมทั้งโฆษณาสนับสนุนให้มีการแข่งขันในตลาดซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และยังช่วยให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้น 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
 

Speck and Elliott (1997) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา คือ 
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้สื่อ ไม่เปิดรับหรือลดการเปิดรับเนื้อหาของโฆษณาในสื่อนั้นๆ 
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2.3.1 รูปแบบของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อกระจายเสียง ( Broadcast Media) และ

สื่อสิ่งพิมพ์ ( Print Media) 3 รูปแบบ  คือ 1) การหลีกเลี่ยงโฆษณาด้านความคิด ความเข้าใจ 
(Cognitive  Avoidance) ซึ่งหมายถึงการเพิกเฉยไม่ใส่ใจ โดยผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนความสนใจไป
ยังสิ่งอื่นๆ  ในขณะที่มีโฆษณา  2) การหลีกเลี่ยงโฆษณาด้านพฤติกรรม ( Behavioral Avoidance) 
เช่น การเดินออกจากห้องในขณะที่มีโฆษณา และ 3) การหลีกเลี่ยงในด้านอุปกรณ์กลไก 
(Mechanical  Avoidance) ซึ่งเน้นไปที่การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รีโมทคอนโทรล ( Remote 
Control) เพื่อช่วยเปลี่ยนช่องรายการ (Speck and Elliott, 1997) รูปแบบของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ หรือที่เราเรียกว่า Zappingโดยการ
ใช้รีโมทคอนโทรล (Remote  Control) ในการเปลี่ยนช่องจากรายการที่มีโฆษณา  ไปยังช่องอ่ืนที่ไม่
มีการโฆษณาในขณะนั้น ( Kaplan, 1985) มีความเป็นไปได้ต่ าที่ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเช่นน้ีจะ
สามารถชมรายการโทรทัศน์ได้ตลอดทั้งรายการโดยไม่เปลี่ยนช่อง ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือเป็น
พฤติกรรมปกติของผู้ที่ชมรายการโทรทัศน์  ที่ไม่ได้เปลี่ยนช่องเฉพาะเมื่อมีการโฆษณาเท่านั้น  แต่
ยังเปลี่ยนช่องขณะที่ชมเน้ือหาของรายการด้วย ( Heeterand Greenberg, 1985)  นอกจากนี้ 
Heeterand Cohen (1998 as cited in Speck and Elliott, 1997) ยังพบว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาของผู้บริโภคในสื่อชนิดหน่ึงจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อ
ชนิดอ่ืนๆด้วย รวมถึงผู้บริโภคจะใช้การกดปุ่มกรอวิดีโอเทปให้เร็วขึ้น (Fast Forward) หรือการกรอ
วิดีโอเทปไปข้างหน้า ในช่วงระหว่างที่มีการโฆษณา 

Turn Out คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา โดยการเปลี่ยนช่องรายการทางสื่อ
โทรทัศน์ หรือการเปลี่ยนสถานีทางสื่อวิทยุของผู้บริโภค เมื่อมีโฆษณาในรายการที่รับชมหรือรับฟัง
อยู่ในขณะนั้น (Speck and Elliott, 1997) 

Ignoring Ads คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคเพิกเฉยไม่สนใจหรือ
ท ากิจกรรมอื่น ในขณะที่เปิดรับสื่อ และให้ความสนใจกับกิจกรรมนั้นมากกว่าการเปิดรับสื่อ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีเนื้อหาโฆษณา และจะกลับมาให้ความสนใจเปิดรับอีกครั้งเมื่อโฆษณานั้นจบ
ลง  ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง  ยกตัวอย่าง การสนทนาในระหว่างที่มี
การเปิดรับโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์  และพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาที่
มีการโฆษณา (Speck and Elliott, 1997) 

Flipping  Past  Ads คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคเปิดข้ามชิ้นงาน
โฆษณาไปขณะที่ก าลังค้นหาเน้ือหาอ่ืนที่ต้องการ โดยจะเปิดข้ามหน้าที่มีการโฆษณาจ านวนมากใน
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สื่อสิ่งพิมพ์  เพื่อหาเนื้อหาในหน้าที่อยากอ่าน  และเปลี่ยนช่องสถานีโทรทัศน์  เพื่อหารายการที่
อยากชม  โดยไม่สนใจโฆษณา  จะพบทั้งในสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ( Ferguson, 1994
อ้างถึงใน Speck and Elliott, 1997) 

Eliminating Ads คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคตั้งใจที่จะเปลี่ยน
ช่องรายการโทรทัศน์หรือเปลี่ยนสถานีวิทยุระหว่างที่มีการโฆษณา และการทิ้งแผ่นใบแทรก
โฆษณาก่อนที่จะอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ (Speck and Elliott, 1997) 
 

2.3.2 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อต่างๆ 
Lee and Lumpkin (1992 as cited in Speck and Elliott, 1997) ได้ศึกษาทัศนคติและ

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค  และพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาในสื่อโทรทัศน์โดยใช้วิธีการ Zapping ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ในขณะที่มีการ
โฆษณา  เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อว่าโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มักไม่ค่อยให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้น า
ให้ผู้บริโภคแสดงออกถึงความเป็นวัตถุนิยมมากเกินไป และยังพบว่า ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นประจ า มักมีทัศนคติที่เป็นลบต่อโฆษณามากกว่าผู้บริโภคกลุ่ม
อ่ืน 

ซึ่งสอดคล้องกับ Mittal (1994) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง “Public Assessment of TV  
Advertising : Faint Praise and Harsh Criticism” โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ และมีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ  พบว่า  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์มากกว่าโฆษณาทางสื่อ
อ่ืนๆ เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าโฆษณาในสื่อโทรทัศน์หลอกลวงผู้บริโภค  ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  และ
รบกวนผู้บริโภคมากกว่าโฆษณาในสื่อวิทยุ  ในขณะเดียวกับผู้บริโภคก็มองว่าโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศน์หลอกลวง รบกวน และให้ข้อมูลน้อยกว่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์  และยังพบอีกว่า
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติ
ที่เป็นลบต่อโฆษณา 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของ
ผู้บริโภค สามารถเกิดขึ้นได้กับสื่อทุกชนิด และมีความแตกต่างกันไปตามสื่อแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

สื่อโทรทัศน์ (Television) ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาที่พวกเขาไม่สนใจได้หลายวิธี 
ไม่ว่าจะโดยการเพิกเฉย การออกจากห้อง หรือเปลี่ยนช่อง ซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น
อย่างฉับพลันในช่วงที่มีการโฆษณา โดยพบว่า ผู้บริโภคจะปิดเสียง เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 700  เพิกเฉย
ต่อโฆษณา เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 400  ออกจากห้อง เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100  และสนทนากัน เพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 40 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนความสนใจของผู้บริโภคจาก
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โทรทัศน์ไปยังกิจกรรมอื่นๆ (Moriarty and Everett, 1994 as cited in Speck and Elliott, 1997) จาก
งานวิจัยในอดีตพบว่า มีเพียงร้อยละ 7 ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความสนใจกับโฆษณา 
ในขณะที่ ร้อยละ 53 แบ่งความสนใจไปท ากิจกรรมอื่น  (Moriarty, 1991 as cited in Speck and 
Elliott, 1997) 

สื่อวิทยุ (Radio) ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาที่พวกเขาไม่สนใจโดยการเพิกเฉย
โฆษณานั้นๆหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุ โดยผู้บริโภคมักจะท ากิจกรรมอื่นไปด้วยขณะที่รับฟังวิทยุ เช่น 
อ่านหนังสือ สนทนากัน ขับรถ อาบน้ า หรือท างาน ซึ่งความสนใจของผู้บริโภคอาจสลับไปมาได้
ระหว่างการเปิดรับวิทยุและการท ากิจกรรมอื่นๆ ท าให้โฆษณาไม่ได้รับความสนใจหรือถูกเพิกเฉย
ได้ง่าย Heeterand Cohen (1988 as cited in Speck and Elliott, 1997) พบว่า ผู้บริโภคจะเปลี่ยนสถานี
วิทยุในช่วงที่มีโฆษณามากกว่าช่วงที่มีข่าวหรือเพลง และผู้บริโภคจะเปลี่ยนสถานีวิทยุมากขึ้น เมื่อ
ผู้บริโภคฟังวิทยุบนรถยนต์มากกว่าฟังที่บ้าน นอกจากนั้น Abernethy (1991 as cited in Speck and 
Elliott, 1997) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อวิทยุในรถยนต์ พบว่า การเปลี่ยนสถานีวิทยุมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดรับโฆษณา ในขณะที่การเปลี่ยนสถานีวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 

สื่อหนังสื่อพิมพ์ (Newspaper) ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาที่พวกเขาไม่สนใจโดย
การเพิกเฉยต่อโฆษณา  เปิดข้ามหน้าโฆษณา หรือเปิดข้ามส่วนที่เป็นโฆษณาทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 
57 ของผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกหน้า (Newspaper Association of America, 1995 
as cited in Speck and Elliott, 1997) 

สื่อนิตยสาร (Magazine) ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาที่พวกเขาไม่สนใจโดยการ
เพิกเฉยต่อโฆษณา  เปิดข้ามหน้าโฆษณา หรือทิ้งใบโฆษณาที่แนบมากับนิตยสาร การส ารวจของ
อุตสาหกรรมพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจโฆษณาในนิตยสาร  (55%) มากกว่าโฆษณาในสื่อ
โทรทัศน์ (46%) (Magazine Publishers of America, 1991 as cited in Speck and Elliott, 1997) 

มีการวัดความเชื่อหรือการรับรู้เกี่ยวกับโฆษณา ใน 6 ลักษณะ โดยความเชื่อในด้านบวก 
ได้แก่ โฆษณาน่าสนใจ  มีประโยชน์ และน่าเชื่อถือ  ในด้านลบ ได้แก่ โฆษณามีปริมาณมากเกินไป 
โฆษณารบกวนและท าให้เสียเวลา  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆเหล่านี้กับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ผลที่ได้พบว่า ความเชื่อหรือการรับรู้ต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ความเชื่อที่ว่าโฆษณามีประโยชน์ น่าสนใจและ
โฆษณาที่มีปริมาณมากเกินไป มีความสัมพันธ์กับการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่
ความเชื่อที่ว่าโฆษณารบกวน และท าให้เสียเวลา มีความสัมพันธ์กับการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อ
กระจายเสียง (Speck and Elliott, 1997) 
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ทางด้านงานวิจัยของ Speck and Elliott (1997) ท าการศึกษาเร่ืองผลกระทบของสื่อโฆษณา
โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางโฆษณาโทรทัศน์ การศึกษาครั้งน้ีศึกษาผลกระทบของสื่อโฆษณา
ต่อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางโฆษณาที่รุนแรง .มันก่อให้เกิดข้อจ ากัดมากในการสื่อภาษาในด้าน
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางโฆษณาทางโทรทัศน์ผ่านการเปรียบเทียบความเหมาะสมต่อผู้ไม่รับชม
โฆษณาทางโทรทัศน์ในแง่ของทัศนคติของพวกเขาในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์การวิเคราะห์จ าแนก
ได้ถูกใช้ในความแตกต่างระหว่างทั้ง  2   กลุ่มของกลุ่มผู้ไม่รับชมโฆษณาทางโทรทัศน์และการน า 
t-test มาใช้ด าเนินการตรวจสอบตามสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของพวกเขากับการโฆษณา
โทรทัศน์ เป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทัศนคติเชิงลบมากขึ้นในการโฆษณาทางโทรทัศน์หลีกเลี่ยง
โฆษณาความรุนแรงที่มากขึ้นและในทางกลับกัน .ผู้โฆษณาควรพิจารณาในการหลีกเลี่ยงการ
โฆษณาที่เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ันพวกเขาจะต้องท าสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาเข้า
สู่แผนการและด าเนินแคมเปญโฆษณา โดยมี ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาทางทีวีดังนี้ 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาทางทีวี 
1) ออกจากห้องในช่วงพักโฆษณา 
2) ปริมาณลดทีวี 
3) การสลับช่องทีวีในระหว่างการออกอากาศโฆษณา 
4) พูดคุยกับคนอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง 
5) มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ 
6) ปิดโทรทัศน์ในช่วงพักโฆษณา 
ความรู้ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยง (ยกตัวอย่าง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การ

พูดคุยกับคนอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือในการปฏิบัติงานที่ใช้ในครัวเรือน ) ถือเป็นพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงที่พบบ่อยที่สุด ดังน้ันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ให้เป็นที่
น่าสนใจน่าดึงดูดต่อผู้ชมและออกอากาศได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ในบริบทนี้ Potter et al. (2006) 
สรุปเอาไว้ว่าเป็นไปตามความคาดหมายโดยโฆษณาที่เศร้าๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่น่า
รังเกียจ ในขณะที่การโฆษณาที่ตลกขบขันเป็นการกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจ 

กล่าวคือ เมื่ออารมณ์โฆษณาเป็นไปในด้านลบ ผู้ชมก็จะตอบสนองความรู้สึกในด้านลบ 
ไม่ใช่ความไม่ชอบเท่านั้นที่จะสอดคล้องกับโฆษณา แต่ยังรวมถึงการโฆษณาภายในหรือคั่นกลาง
ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่ออารมณ์โฆษณาเป็นไปในด้านบวก ผู้ชมก็จะตอบสนองในด้านบวก
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จากการดูโฆษณาที่อยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ซึ่งอาจจะตีความได้ว่าท าไมผู้ที่
หลีกเลี่ยงโฆษณาอย่างหนักไม่ต้องการที่จะดูโฆษณาทางโทรทัศน์ 

ผู้ที่หลีกเลี่ยงโฆษณาทั้งสองกลุ่มมีทัศนคติเชิงลบต่อความน่าเชื่อถือของโฆษณาโทรทัศน์ 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคในการคิดไตร่ตรอง 
ดังนั้นผู้โฆษณาควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของโฆษณาและไม่พูดโอ้อวดเกินจริงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา หากพวกเขาต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคคาดหวังเกินไปจาก
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้โฆษณาไป ความคาดหวังที่สูงขึ้นอยู่กับสัญญาที่ได้พูดไว้เกินจริง
ดังกล่าวอาจลดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและท าให้มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาของพวกเขา ผู้
ลงโฆษณาก็ควรเก็บความไว้ใจซึ่งเป็นมูลค่าทางสังคม ผู้ที่หลีกเลี่ยงโฆษณาอย่างหนักส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับค่านิยมของวัยรุ่นและมีความก้าวร้าว 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่ดูแลการโฆษณาทางทีวีในการตรวจสอบก่อนที่จะมีการ
ออกอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องเกี่ยวกับคุณค่าสังคม 

ในงานวิจัยของธีระเศรษฐ์ ฤกษ์อ านวยโชค (2550) ท าการศึกษาเร่ืองความเคลือบแคลงใจ
ในโฆษณาของผู้บริโภคการวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ ผู้บริโภคเพศชายและหญิง อายุ 20-49 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความเคลือบ
แคลงใจในโฆษณาที่แตกต่างกัน คือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายระหว่าง 5,000-15,000 บาท มีระดับความ
เคลือบแคลงในมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปีมีปริมาณพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณามากกว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า  

และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
เพราะกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองระดับสูงอาจจะมีการพิจารณาข้อมูลข่าวสารการ
โฆษณาจากแหล่งอื่นเช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน พนักงานขาย เพื่อมาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งความ
เคลือบแคลงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา คือ ความเคลือบแคลงใจมาจาก
การเกิดทัศนคติ เช่นความรู้สึกนึกคิด ท าให้รู้สึกอะไรแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นพฤติกรรมนั้นเอง 
หรือเรียกง่ายๆว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาก็คือผลลัพธ์ของการเกิดทัศนคติ 

ในงานวิจัยของ ชนากานต์ วิจักขณ์ศิลป์ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติ การหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ และความต้องการคุมโฆษณาของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติต่อโฆษณาโดยทั่วไปในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ในสื่อวิทยุกระจายเสียงมากกว่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ และทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณามี



61 

ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ซึ่งหมายถึงถ้ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
โดยรวมต่อโฆษณาในทิศทางบวก กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในปริมาณที่
ลดลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาในทิศทางลบ กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
 

2.4.1 นิยามการรู้เท่าทันสื่อ 
กระบวนการที่พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ โดยจะเน้นการพัฒนาด้านความคิดหรือกระบวนการ

ที่ช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเลือก การวิเคราะห์ การประเมิน รวมถึง
การแยกแยะและการตอบโต้เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างมีเหตุมีผล สามารถรู้ถึงผลกระทบ
ของเนื้อหาสื่อว่าส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งค าว่าการรู้เท่าทันสื่อ มาจากค าว่า "Media Literacy" 
มาจากการรวมค าของค าว่า "สื่อ" ( Media) และค าว่า "การอ่านออกเขียนได้" ( Literacy)เข้าด้วยกัน 
ความหมายของค าว่าสื่อจะหมายถึง ตัวสื่อ คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลายใน
ปัจจุบันรวมถึงสื่อที่เป็นสื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงช่อง
ทางการสื่อสารในประเภทอื่นๆได้แก่ สื่อบุคคล สื่อโฆษณาทางการตลาดอ่ืนๆ ฯลฯ และความหมาย
ของค าว่า "อ่านออกเขียนได้" ที่มาจากค าว่า Literacy เป็นค าที่มีผู้ให้ความหมายหลากหลายซึ่ง
แตกต่างกันออกไป บางครั้งมีผู้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ( Knowledge) ใน
ขณะเดียวกันมีผู้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นทักษะ ( Skill) และเป็นมากกว่าการรู้ หรือการ
เข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แต่จะต้องมีความช านาญในเร่ืองนั้นๆด้วย (Potter, 2004) 

Silverblatt (1995) ได้ให้ความหมายว่า การรู้เท่าทันสื่อคือ ความสามารถในการเลือก การ
เข้าใจ ในบริบทเน้ือหาของสาร รูปแบบ ผลกระทบ รวมถึงอุตสาหกรรม และการผลิตของ
สื่อมวลชน สามารถที่จะตั้งค าถาม ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ การประเมิน รวมทั้งตอบสนองต่อ
สื่อมวลชนด้วยความคิดที่รอบคอบ และพิจารณาได้ชัดเจน 

สุขุมาล จันทวี ( 2550) ได้กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อนั้น เกิดจากการผสมของค า 2 ค า คือ ค า
ว่า การรู้เท่าทันสื่อ กับค าว่า การสื่อสาร โดยค าว่า การรู้เท่าทัน คือ การรู้จริงตามธรรมชาติ รู้ถึง
เหตุการณ์ความคิดของบุคคลอ่ืนได้ รู้จักการวางตัวการใช้ชีวิตต่างๆ ส่วนค าว่า การสื่อสาร คือ การ
ถ่ายทอดความหมาย การรับรู้ความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
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พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ (2548) ได้ให้ค านิยามของค าว่า รู้เท่าทันสื่อว่าเป็นการอ่านสื่อ
ให้ออก เพื่อมีความสามารถใน การวิเคราะห์สื่อ เข้าใจพัฒนาของทักษะในการเข้าถึงสื่อ และ
สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ดังจะเห็นได้จาก ภาพที่2.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.17 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและความสามารถในการใช้สื่อ 
แหล่งท่ีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ, 2548. 

 
2.4.2 เบื้องต้นของความรู้เท่าทันสื่อ 
Potter (2004) ได้กล่าวว่าแนวคิดความรู้เท่าทันสื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อ

ผู้รับสารในทางใดทางหนึ่งและระดับใดระดับหนึ่ง แต่ก็แตกต่างจากกระบวนการทัศน์อิทธิพลของ
สื่อมวลชน (Media Effect Paradigm) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการของความรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้ 

1) Responsibility Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่
จะเพิ่มพูนความรู้เท่าทันสื่อของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น 

2) Effect Axiom: ความรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องและให้ความสนใจกับ
ผลกระทบที่สื่อมวลชนมีต่อผู้รับสาร 

3) Interpretation Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวข้องกับการตีความและการ
สร้างความหมายของผู้รับสารแต่ละคน โดยให้ความส าคัญว่าใครเป็นผู้ควบคุมการตีความและการ
สร้างความหมายของสาร 

4) Important of Shared Meaning Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อให้ความส าคัญ
กับการสร้างความหมายร่วมกัน (Share Meaning) ของสังคม ภายใต้ความแตกต่างในรายละเอียด
ของแต่ละบุคคล 

สามารถใช้ส่ือให้

เกิดประโยชน ์

 

การรู้เท่าทันสื่อ 

 
การเข้าใจสื่อ 
การวิเคราะห ์

มิติในการรับสื่อ 
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5) Power Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเชื่อว่าการมีความรู้ (Knowledge) ของ
ผู้รับสารทั้งความรู้ที่ได้รับจากสื่อและความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง เป็นส่วนที่จะส่งเสริม
การมีอ านาจ (Power) ของผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคข่าวสารมากขึ้น 

นอกจากนี้ Potter (2004) ยังได้ แบ่งความรู้เท่าทันสื่อออกเป็น 4 มิติ (Dimension) ได้แก่ 
1) มิติพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) หมายถึง กระบวนการคิด ความสามารถ

ในการเข้าใจ ต้ังแต่สัญลักษณ์ง่าย ๆ ไปจนถึงเร่ืองที่มีความซับซ้อน เช่น เน้ือสารถูกผลิตขึ้นอย่างไร 
และเหตุใดมันจึงถูกผลิตมาแบบนั้น มิติความเข้าใจเป็นมิติด้านสติปัญญา ต้องอาศัยโครงสร้าง
ความรู้ (Knowledge Structure) ที่แข้งแกร่งจึงจะสร้างความเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

2) มิติอารมณ์ (Emotional Domain) หมายถึง การจ าแนกสัญลักษณ์ที่ใช้กระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกแต่ละอย่างได้ รู้ว่าผู้ผลิตสื่อก าลังกระตุ้นให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้สึกอะไร และ
สามารถใช้สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตามต้องการ 

3) มิติสุนทรียะ (Aesthetic Domain) ความสามารถเพลิดเพลินใจ เข้าใจ และ
เล็งเห็นคุณค่าของเน้ือหาสื่อจากมุมมองทางศิลปะ การเล็งเห็นคุณค่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจใน
ทักษะที่ใช้ผลิตเนื้อสารของสื่อแต่ละประเภท สามารถจัดความแตกต่างระหว่างศิลปะและของ
เลียนแบบและรู้สไตล์ศิลปะเฉพาะตัวของนักเขียน ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ก ากับแต่ละคน 

4) มิติจริยธรรม (Moral Dimension) หมายถึง ความสามารถที่จะสรุปค่านิยมที่
ซ่อนอยู่ภายในเนื้อสาร 
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2.4.3 แบบจ าลองความรู้เท่าทันสื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.18 แสดงแบบจ าลองการรู้เท่าทัน (The Media Literacy Model) 
แหล่งท่ีมา: Potter, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไหลของการ

ประมวลข้อมูล

ข่าวสาร 

เครื่องมือของการ

ประมวลข้อมูล

ข่าวสาร 

แรงจูงใจในการ

ตัดสินใจ 

โครงสร้างของ

ความรู้ 

การคัด

กรอง 

การตีความหมาย

ข้อมูล 

การสร้าง

ความหมาย 

ความสามารถและทักษะ 

จุดยืนของความ

ต้องการส่วนตัว 

ผลกระ 
ทบของสื่อ 

เนื้อหา

สื่อ 

อุตสาห 
กรรมสื่อ 
 

โลกแห่ง

ความจริง 

ตัวตนของ

ผู้รับสาร 
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ภาพท่ี 2.19 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อ 
แหล่งท่ีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ, 2548. 
 

2.4.4 ปัจจัยหลักในการรู้เท่าทันสื่อ 
การรู้เท่าทันสื่อ มีปัจจัยหลัก 4 ประการ ดังนี้ (Potter, 2004) 

1) โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structures) สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นวัตถุดิบ
และใช้ทักษะเป็นเคร่ืองมือ โดยจะสร้างด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีการวางแผน เพื่อให้
โครงสร้างความรู้มีข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ และเมื่อน าโครงสร้างความรู้มาใช้ประมวล
ข้อมูล กระบวนการประมวลข้อมูลก็จะท างานได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างความรู้ที่คนมีความรู้เท่า
ทันควรมี ได้แก่ 

(1) ผลกระทบของสื่อ (Media Effects) ควรค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา เช่น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวและในระยะสั้น ผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้หลายระดับตั้งแต่ระดับของการรับรู้ เจตคติ ไปจนถึงพฤติกรรม ฯลฯ 

(2) เน้ือหาสื่อ (Media Content) ได้แก่ วิธีการน าเสนอสื่อแต่ละประเภท ค่านิยม
ที่แฝงอยู่ในเนื้อสื่อ และสถิติต่างๆจาเนื้อหาสื่อ 

(3) อุตสาหกรรม (Media Industries) ได้แก่ เจ้าของสื่อ การรวมตัวกันของธุรกิจ
สื่อ การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ของสื่อ วิธีทางการตลาดที่สื่อใช้สร้างแรงจูงใจในการบริโภค 
เป็นต้น 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ส่ือ 

ผู้ประกอบการส่ือ 

Media Agencies 
ประเภทของส่ือ       

Media Categories 

เทคโนโลยีของสื่อ   

Media Technology 
การน าเสนอของ

ส่ือ Media 

Representation 

ผู้เปิดรับสื่อ            

Media Audiences 

ภาษาของสื่อ           

Media Language 
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(4) โลกในความเป็นจริง (Real World) ได้แก่ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลก 
ท าให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าโลกของสื่อกับโลกในความเป็นจริงมีความแตกต่างกัน 

(5) ตัวเอง (The Self)  ได้แก่ เป้าหมายส่วนตัว ลักษณะการรับ และใช้ข้อมูล
เฉพาะตัว 

โครงสร้างข้อมูลจะช่วยควบคุมการประมวลข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เมื่อเรารู้ว่าเน้ือหาสื่อที่สร้างขึ้นนั้น เกิดจากแรงผลักดันทางธุรกิจ เราก็จะเข้าใจว่าผลกระทบ
ของสื่อจะเป็นอย่างไร และท าให้สามารถตั้งเป้าหมายส าหรับการเปิดรับสื่อได้ดีขึ้น 

2) จุดยืนส่วนตัว (Personal Locus) เป็นตัวควบคุมการประมวลข้อมูล จะ
ประกอบด้วย เป้าหมายและแรงขับที่ก่อให้เกิดความต้องการหรือความอยาก เป้าหมายจะ
ก าหนดการประมวลข้อมูล โดยระบุว่าสิ่งใดควรรับเข้ามาและสิ่งใดควรกรองออกไป นอกจากนี้ยัง
ก าหนดการจับคู่ความหมายและการสร้างความหมายด้วย ดังนั้นยิ่งบุคคลรู้จักและก าหนดจุดยืนและ
ความอยากของตนได้มาก พวกเขาก็จะยิ่งควบคุมการประมวลข้อมูลได้มาก ส่งผลให้ยิ่งมีความรู่เท่า
ทันสื่อมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมการประมวลข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
และควบคุมได้ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครคงระดับความใส่ใจให้คงอยู่
ในระดับสูงได้ตลอด ดังนั้น ความรู้เท่าทันสื่อจะมีมากขึ้นได้ จะต้องอาศัยความกระตือรือร้นที่จะ
ควบคุมการประมวลข้อมูลให้มากขึ้น 

การควบคุมการประมวลข้อมูลแบ่งได้ 2 แบบ คือ การควบคุมการประมวลข้อมูล
แบบมีสติและการควบคุมการประมวลข้อมูลแบบไม่มีสติ  เมื่อบุคคลควบคุมการประมวลข้อมูล
แบบมีสติ ก็จะเลือกเปิดรับสื่ออย่างระมัดระวัง และสามารถตัดสินใจได้ตามความต้องการและตาม
เป้าหมายของตน ในขณะที่การควบคุมการประมวลข้อมูลแบบไม่มีสติ  พวกเขาจะเปิดรับสื่อและ
ตัดสินใจไปแบบไม่รู้ตัว ท าให้สื่อส่งผลกระทบต่อพวกเขา คือ ท าให้เขาตัดสินใจไปตามเป้าหมาย
หรือความต้องการของสื่อ นอกจากนี้สาร คือ ภาพและเสียง จะเข้ามาอยู่ในจิตใต้ส านึกโดยไม่รู้ตัว 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น ผู้ปฏิบัติต้องเน้นและใส่ใจกับ จุดยืนส่วนตัว ซึ่งเป็นตัว
ควบคุมการประมวลข้อมูลเป็นพิเศษ การควบคุมการประมวลข้อมูลอย่างถูกต้อง จะช่วยให้บุคคล
รู้จักเปิดรับสื่อ หลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่ดี และไม่ได้รับผลเสียจากสื่อที่ไม่ดี 

3) ความสามารถและทักษะ (Competencies and Skills)ความสามารถ คือ มี 2 ส่วน
คือสามารถท าได้ให้ส าเร็จลุล่วง และไม่สามารถท าได้ให้ส าเร็จลุล่วง แต่ความสามารถไม่สามารถ
วัดได้ว่าผู้น้ันรู้จึงสามารถท าได้แต่บางคร้ังผู้ไม่สามารถก็มีความรู้ 

ส่วนทักษะ เป็นเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นมาจากการฝึกฝน ความสามารถทางทักษะไม
ได้แบ่งเป็นส่วน แต่เป็นสิ่งที่หลากหลาย บางคนก็มีความสามารถน้อยในทักษะบางอย่าง ขณะที่คน
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อ่ืนๆ อาจจะมีความสามารถสูงมาก ดังนั้น ทักษะจึงเหมือนกับก้อนเนื้อ หากขาดการฝึกฝนทักษะก็
จะด้อยลง แต่หากมีการฝึกฝนทักษะมากขึ้น เมื่อจุดยืนของความต้องการมีแรงผลักดันที่สูงในการใช้
ทักษะ ทักษะนี้ก็จะมีโอกาสพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป 

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้เท่าทันสื่อมากที่สุด ประกอบด้วย 7 ทักษะ ได้แก่ 
(1) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ รู้ว่าเน้ือหาสารจะแยกแยะส่วนไหนที่ส าคัญส่วน

ไหนไม่ส าคัญได ้
(2) การประเมินค่า (Evaluation) คือการวัดว่าสินค้า หรือสินของนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ 
(3) จัดแบ่งกลุ่ม (Grouping) คือการก าหนดว่าข้อมูลใดมีความเหมือน และต่างกัน

บางประการออกมา 
(4) อุปนัย (Induction) คือ การ ค้นหาความ เป็น จริง จากส่วนเล็กๆไป จาก

ส่วนประกอบต่างๆ จนสามารถสรุปผลได้ 
(5) นิรนัย (Deduction) คือ การพิสูจน์หาความจริง หรือข้อสรุปจากการใช้หลัก

ใหญ่ หรือภาพรวม เพื่ออธิบายสิ่งย่อยๆ หรือส่วนประกอบต่างๆ 
(6) การจับใจความส าคัญหรือการสกัด (Abstract) คือ การให้ค าบรรยายสั้นๆ 

ชัดเจน และถูกต้องแม่นย า และมีสาระส าคัญของสารด้วยจ านวนค าที่น้อยหว่าตัวสารเอง 
ทักษะและความสามารถจะท างานร่วมกันในลักษณะของกระบวนการวงจรที่

ต่อเน่ือง ทักษะและความสามารถบางชนิดมีความส าคัญมากกว่าชนิดอ่ืน เมื่อใช้กับการประมวล
ข้อมูลบางชนิด เช่น ทักษะการวิเคราะห์ และประเมินค่า เป็นทักษะที่ส าคัญต่อการกรองข้อมูล 
ทักษะการจัดแบ่งกลุ่ม การพิสูจน์ความจริง การอนุมานแบบอุปนัยและนิรนัย การสังเคราะห์ และ
การสกัด เป็นทักษะที่ส าคัญต่อการสร้างความหมาย อย่างไรก็ตามคุณค่าของทักษะและ
ความสามารถแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปตามความท้าทายที่เสนอขึ้นตามสื่อต่างๆ 

4) การจัดประมวลข้อมูล (Information-processing Tasks)แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 

(1) การกรองสาร 
(2) การจับคู่ความหมาย 
(3) การสร้างความหมาย 

ทั้งนี้ กระบวนการประมวลข้อมูลของแต่ละคนท างานได้ไม่เท่ากัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชุด
ทักษะ และโครงสร้างความรู้ของแต่ละคน ถ้าทั้ง 2 อย่างนี้มีการพัฒนา กระบวนการประมวลข้อมูล
ก็จะท างานได้ดีขึ้น และท าให้รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น (Potter, 2004) 
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จากที่กล่าวมาทั้ง 4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ จะต้องท างานไปอย่างมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ถ้าเกิดมีจุดอ่อนที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ปัจจัยอื่นๆก็จะเสียหายตามไปด้วย ดังนั้นสามารถสรุป
การปฏิบัติตนให้เกิดการรู้เท่าทันสื่ออย่างง่ายๆ ได้ ดังนี้ 

1) ต้องควบคุมการประมวลข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายและความอยากของตนอย่างมีสติให้
มากที่สุด 

2) ต้องมีทักษะและโครงสร้างความรู้ เป็นเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการประมวลข้อมูล 
3) ต้องพัฒนาทักษะขั้นสูงมาสร้างโครงสร้างความรู้ 
4) ต้องฝึกฝนพัฒนาทักษะอยู่อย่างต่อเน่ือง 
5) ต้องพัฒนาโครงสร้างความรู้อย่างต่อเน่ือง โดยหมั่นใช้ทักษะในการประมวลข้อมูล เพื่อ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลเก่าให้เป็นข้อมูลใหม่แล้วจัดเก็บไว้ในโครงสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ 
6) ต้องสร้างความหมายด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่กรองสาร และจับคู่ความหมายได้เท่านั้น แต่

หมายถึงการการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสารและการสร้างความหมายขึ้นมาใหม่ 
ทาง Rozendaal, Lapierre, Van Reijmersdal, and Buijzen (2011) ได้ท างานวิจัย เร่ืองการ

รู้เท่าทันโฆษณาและการป้องกันผลกระทบจากการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ การศึกษาและการ
พิจารณากระบวนการรู้เท่าทันสื่อ ในมุมมองการป้องกันตัวเองจากโฆษณา  ซึ่งเป็นการศึกษาถึง
กระบวนการรับโฆษณา และกระบวนการพัฒนาความคิดของเด็กว่า ธรรมชาติของโฆษณาเป็นสิ่ง
ชั่วคราว มีการเปิดและฟังแบบเดียว และให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้มีการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งในความ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ดังนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการพูดถึงแนวคิดรู้เท่าทัน
สื่อ แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือมิติที่ 1 คือแนวคิดในการรู้เท่าทันสื่อมิติที่ 2 คือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  
และ มิติที่ 3 คือแนวคิดทัศนคติ 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้คือ ประสิทธิผลของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา และควรมีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ รวมถึงธรรมชาติในการโน้มน้าวใจของเด็ก ซึ่งการท าวิจัยกับเด็กเป็น
เร่ืองที่ยากในการที่จะให้เด็กให้ข้อมูลต่างๆ ในเร่ืองการป้องกันตัวเองจากโฆษณา เพราะบางทีเด็ก
อาจจะแค่รู้แต่ไม่สามารถน าไปใช้ อย่างไรก็ตาม การโต้เถียงในงานวิจัยนี้ถือว่าประสบผลส าเร็จ ใน
ด้านการลดความอ่อนไหว และหวั่นไหวในโฆษณาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยโฆษณา พบว่า พฤติกรรมเด็ก
สามารถกระตุ้นให้เด็กมีสติได้จากสิ่งภายนอก ซึ่ง Buijzen (2007) กล่าวว่า ความอ่อนไหวของเด็กที่
ดูทีวี ลดได้เมื่อเด็กถูกเตือนระหว่างดูโฆษณา และให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับโฆษณาว่า เป็นการท า
ธุรกิจ การขายของ จะท าให้เด็กลดความหวั่นไหวในการเชื่อโฆษณาได้ จะกระตุ้นให้เด็กเข้าใจและ
มีความแครงใจ เด็กจะสามารถรู้ได้ตัวเอง พร้อมทั้งมีพฤติกรรมที่เกิดความสงใสในโฆษณาว่าจริง
หรือเปล่า ด้าน Rozendaal et al. (2011) กล่าวว่า การกระตุ้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างให้
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เด็กหยุดคิดเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ  ได้ อย่างไรก็ตามเด็กที่ท าการทดลองนั้นเป็นเด็กที่อยู่ใน
ห้องควบคุมจ ากัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ท าให้เด็กมีวิจารณญาณ ในการรับข้อมูลข่าวสาร แต่อย่างไร
ก็ตามหากศึกษากับเด็กทั่วๆ ไป เด็กอาจจะมีความแครงใจหรือสงสัย แต่อาจจะไม่มีความรู้ด้านรู้เท่า
ทันสื่อ 
 
ตารางท่ี 2.4 มิติของแนวคิดการรู้เท่าทันโฆษณาในเด็ก 
 
มิติ องค์ประกอบ ค านิยาม 

แนวคิดการรู้เท่าทันโฆษณา 

1. การตระหนักถึงโฆษณา ความสามารถในการแยกแยะ
โฆษณาจากสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ เว็บไซต์ 

2. ความเข้าใจจุดประสงค์ของ
การขาย 

ความสามารถในการท าความ
เข้าใจการขายผลิตภัณฑ์ 

3. การตระหนักถึงแหล่งที่มา
ของโฆษณา 

ความสามารถในการเข้าใจสาร
ที่เจ้าของสินค้าโฆษณา 

4. การรับรู้เจตนาของผู้บริโภค ความสามารถในการเข้าใจ
แนวคิดของเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้บริโภค 

5. ความเข้าใจเจตนาในการ
โน้มน้าวใจ 

ความสามารถที่จะเข้าใจใน
โฆษณาที่จะพยายามมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย
การเปลี่ยนความคิด เช่น 
ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

6. ความเข้าใจกลวิธีในการโน้ม
น้าวใจ 

ความสามารถในการเข้าใจว่า
นักโฆษณาเจาะจงใช้กลวิธีใด
ในการเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้
และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

7. ความเข้าใจ อคติต่อการ
โฆษณา 

การตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างโฆษณากับความเป็น 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

มิติ องค์ประกอบ ค านิยาม 

  จริงของผลิตภัณฑ์ 

พฤติกรรมการรู้เท่าทันโฆษณา 

8. การระลึกถึงการรู้เท่าทัน
โฆษณา 

ความสามารถในการระลึกถึง
ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาจาก
ความทรงจ าขณะที่รับสารจาก
โฆษณา 

 9. การน าความรู้การรู้เท่าทัน
โฆษณาไปใช้ 

ความสามารถที่จะประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับโฆษณามาใช้ 
ขณะที่รับสารจากโฆษณา 

ทัศนคติในการรู้เท่าทัน
โฆษณา 

10. ความแคลงใจที่มีต่อ
โฆษณา 

แนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณา 

11. ความไม่ในโฆษณา ทัศนคติทางลบในโฆษณา 
 
แหล่งท่ีมา: Rozendaal et al., 2011. 
 

2.4.5 ระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
Potter (2004) ได้กล่าวว่า ความรู้เท่าทันสื่อนั้นไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้ 

แม้จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าความรู้เท่าทันสื่อนั้นมีมุมมองในการศึกษาอยู่  4 มิติ ได้แก่ พุทธิปัญญา 
อารมณ์ จริยธรรม และสุนทรียะ แต่ความรู้เท่าทันสื่อแต่ละมิติมีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนั้นมี
ลักษณะเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ผู้รับสารแต่ละคนจะมีความรู้เท่าทันสื่อที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ขึ้นอยู่กับการใช้ความรู้เท่าทันสื่อที่มีส่วนเพิ่มหรือลดทักษะ (Skill) ดังนั้น จึงไม่มีผู้รับสารคนไหนที่
ไม่มีความรู้เท่าทันสื่อ และไม่สามารถสรุปได้ว่าความรู้เท่าทันสื่อที่สูงที่สุดอยู่ในระดับใด 

อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์ (2543) ได้แบ่งเกณฑ์ที่นิยม แบ่งสื่อ ออกเป็น 2 ระดับ ในการวัดระดับ
ความรู้เท่าทันได้แก่ 

1) ความรู้เท่าทันสื่อขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
(1) มีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหารสารต่างๆ ตลอดจนมีรู้ในการคิดวิเคราะห์

ประเภทของสื่อแต่ละสื่อได้ว่า จัดอยู่ในสื่อประเภทไหน 
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(2) ควรรู้ว่าตนเองสนใจและชอบสื่อไหน มีพฤติกรรมต่อสื่อที่  นิยม ชื่นชอบ สื่ออะไร 
เน้ือหาประเภทไหน มีความถี่มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

(3) ส่วนทักษะในการใช้สื่อก็ได้แก่ ใช้สื่อประเภทต่างๆ เป็น สามารถเข้าใจความหมาย
ตรงที่สื่อน าเสนอ เข้าใจการด าเนินเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่สื่อน าเสนอ เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ข่าว ดูละครโทรทัศน์แล้วเข้าใจการด าเนินเร่ือง 

2) ความรู้เท่าทันสื่อขั้นสูง หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
(1) วิธีการท างานของผู้ผลิตสื่อรูปแบบเนื้อหาที่ผลิต 
(2) ความรู้ในบริบทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสื่อ เช่น รูปแบบการเป็นเจ้าของ 

และกฎระเบียบของรัฐบาล 
(3) มีความเข้าใจว่าใครคือกลุ่มเป้าที่ท าการสื่อสาร 
(4) มีความเข้าใจในผลที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นและระยะยาว 

รวมถึงการศึกษาของ เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540, น. 85) ได้แบ่งระดับความรู้เท่าทันสื่อ
ด้านความรู้ความคิด (Cognitive) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับการตระหนัก (Awareness) ผู้รับสารสามารถ รับรู้เนื้อความสื่อตามที่เห็น ที่ได้ยิน 
เพื่อสนองอารมณ์ ความพึงพอใจ เชื่อและยอมรับในสิ่งที่สื่อเสนอ 

2) ระดับความเข้าใจ (Comprehension) ผู้รับสารสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับองค์กรสื่อ 
และการท างานตามแบบแผนตามวิชาชีพ สามารถเข้าใจรหัส สัญลักษณ์ และความหมายของ
เน้ือความสื่อ 

3) ระดับการวิเคราะห์ (Analyze) การตีความ (Interpret) ผู้รับสารวิเคราะห์ความเป็น
วิชาชีพและความเป็นธุรกิจของสื่อได้ สามารถตีความรหัสและความหมายของสื่อได้ทั้งนัยตรงและ
ความหมายแฝง 

4) ระดับการประเมิน (Evaluation) ผู้รับสารสามารถประเมินจุดยืนของสื่อมวลชนได้
ตัดสินได้ว่าสื่อมวลชนมีความเชื่อมโยงกับอ านาจทางธุรกิจ ทราบอุดมการณ์ของสื่อ 
 

2.4.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ 
Buckingham et al. (2005 อ้างถึงใน บุบผา เมฆศรีทองค า, 2554)  กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การรู้เท่าทันสื่อว่ามีดังนี้ 
1) อายุ ( Age) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงและการตอบสนองต่อสื่อ ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอายุมากกับคนวัยหนุ่มสาว พบว่าผู้ที่มีอายุมากมีระดับของการเข้าถึงสื่อ
ใหม่น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาว แต่มีความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์สูงกว่า 
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2) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-economic Status : SES)หมายรวมถึง
รายได้ การศึกษาและระดับชั้นทางสังคม ซึ่งล้วนมีผลต่อการเข้าถึง ความเข้าใจ และการสร้างสรรค์
ในมิติของการรู้เท่าทันสื่อ เช่น รายได้มีความส าคัญต่อการเข้าถึงสื่อ หรือการศึกษามีความส าคัญ
อย่างมากต่อความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์ 

3) เพศ (Gender) เป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญที่เชื่อมโยงกับทักษาระดับสูงที่เพิ่มขึ้น โดย
อยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงสื่อ เช่น เพศชายมีโอกาสในการสร้างสรรค์เน้ือหาสื่อในเว็บไซต์และ
สื่อชุมชนมากกว่าเพศหญิง 

4) ความพิการหรือการไร้ความสามารถ  (Disability) ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ แต่ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของเทคโนโลยีและลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อ 

5) การออกแบบของเทคโนโลยีและเนื้อหา ( Design) พบว่าถ้าสื่อและแบบเรียน
ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีได้รับการออกแบบมาอย่างดี ดังน้ันความจ าเป็นในเร่ืองของทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนก็จะลดน้อยลง แต่ถ้าหากว่าการออกแบบเทคโนโลยีและเนื้อหาไม่มี
คุณภาพย่อมมีผลท าให้ความจ าเป็นในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

6) ความตระหนักของผู้บริโภค ( Consumer Awareness) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก่อให้เกิดความเชื่อถือในเน้ือหาที่สื่อ ตลอดจนสถาบันสื่อและในบริบทที่เป็นข้อก าหนดของสื่ออัน
จะเป็นการลดความเชื่อที่ไร้เหตุผล 

7) คุณค่าที่รับรู้ได้ (Percived Value) เช่น  อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อมีคุณค่าที่รับรู้ได้จึงท า
ให้การรู้เท่าทันสื่อสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

8) ความสามารถในตน ( Self-efficacy) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ  
โดยการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างทักษะและความมั่นใจในตนเองในการใช้สื่อซึ่งน าไปสู่การ
ค้นคว้าและการเรียนรู้ที่มากขึ้น 

9) เครือข่ายทางสังคม ( Social Networks) มีบทบาทส าคัญต่อบุคคลในการส่งเสริม
เพื่อให้ได้รับและคงไว้ซึ่งการเข้าถึงสื่อโดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการจะช่วยส่งเสริมทุนทาง
สังคมในชุมชนได้อย่างดี 

10)  ส่วนประกอบทางครอบครัว (Family Composition) กล่าวคือ ครอบครัวที่มี
เด็กๆ ในบ้านจะช่วยเพิ่มการรู้เท่าทันสื่อในแง่ของการเข้าถึงสื่อใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยเด็กๆ สามารถท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของช่องว่างระหว่างวัยและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง
ของตนอย่างไม่เป็นทางการ 

11)  สถานที่ท างาน (Work) ช่วยท าให้บุคคลที่ท างานกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ได้มี
โอกาสเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น 
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12)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Stakeholders) โดยมีผู้
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา กลุ่มผู้บริโภค โรงงานอุตสาหกรรม และรัฐบาล 
ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในการท าให้ประชาชนมีประสบการณ์และความช านาญด้านสื่อ ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางซึ่งยอมส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น 

แม้จะมีมาตรการรู้เท่าทันสื่อหลายด้านแต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้น ามาตรวัดของ เพราะได้มี
การน ามาปรับใช้ในงานโฆษณาไปแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มิติได้แก่ 1) มิติแนวคิดการรู้เท่าทัน
โฆษณา 2) มิติพฤติกรรมการรู้เท่าทันโฆษณา และ3) มิติทัศนคติในการรู้เท่าทันโฆษณา 

สุภาณี แก้วมณี ( 2547) ศึกษาเร่ืองการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้เท่าทันสื่อ
หนังสือพิมพ์ในระดับสูงเพียงแค่ขั้นการตระหนักเท่านั้น ส่วนขั้นการเข้าใจ ขั้นการวิเคราะห์สาร 
และขั้นประเมินสื่อ กลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ในระดับต่ า ส าหรับการทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการอ่านหนังสือพิมพ์ และนักศึกษาที่เคยมีพฤติกรรมหลังการ
อ่านหนังสือพิมพ์ รู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งขั้นการตระหนัก ขั้นการเข้าใจ และขั้นวิเคราะห์สาร 
มากกว่านักศึกษาที่ไม่เคยมีพฤติกรรมหลังการอ่านหนังสือพิมพ์โดยนักศึกษาที่มีพฤติกรรมหลังการ
อ่านหนังสือพิมพ์มาก มีการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งขั้นการตระหนัก ขั้นการเข้าใจ และขั้น
วิเคราะห์สารมาก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ( 2552) ศึกษากระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีมปรับสีผิวขาว
ทางโทรทัศน์ของผู้รับสารสตรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ผู้รับสาร ( Audience 
Analysis) มุ่งศึกษากระบวนการรู้เท่าทันสื่อในมิติพุทธิปัญญาความรู้ความคิด ( The Cognitive 
Model of Media Literacy) ของกลุ่มผู้รับสารสตรีที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มให้ความสนใจและตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของ
โฆษณาครีมปรับสีผิวขาวที่มีต่อสังคมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุมาก  และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก
ยังมีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวในด้านจิตใจ ( Phychology) มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย และผู้รับสารมีการน าความรู้เท่าทันสื่อโฆษณาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ค่อนข้างน้อย  ในกรณีของโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวนั้น ผู้รับสารไม่ได้น าข้อมูลที่ได้จากการชม
โฆษณาไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวัน ผู้รับสารไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็น ป้องกันหรือแก้ปัญหาผลกระทบที่โฆษณาครีมปรับสีผิวมีต่อสังคม รวมทั้งไม่ตระหนักถึง
สิทธิที่ตนเองพึงได้รับจากการโฆษณาตามที่กฎหมายได้รับรองสิทธิไว้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุมากมีแนวโน้มตระหนักถึงประโยชน์ด้านจิตใจของโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวในการ
สร้างจินตนาการและความหวังเกี่ยวกับการประสบผลส าเร็จในความรักและชีวิต 



74 

สุภารัตน์  แก้วสุทธิ ( 2553) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และ
พฤติกรรมป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถามผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยท างาน และกลุ่มที่มีรายได้มามี
พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการถูกละเมิได้ดีกว่ากลุ่ม กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุต่ ากว่า 18 ปีซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ที่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อเดือน 

ทิพวรรณ  ถาวรังกูร ( 2553) ศึกษาเร่ืองความรู้เท่าทันโฆษณาแฝงของผู้ชมรายการชิดหมอ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
(Cross-Section Study) เป็นค าถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ 
รับชมรายการชิดหมอ กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมนานๆครั้ง ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับความหมาย
ของค าว่า “โฆษณาแฝง” ตามความคิดของกลุ่มตัวอย่าง และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
โฆษณากับโฆษณาแฝง ส่วนใหญ่สามารถจดจ าเนื้อหารายการ พิธีกรและผู้สนับสนุนรายการได้
มากที่สุด รองลงมาจะเป็นการจดจ า การรู้เท่าทันโฆษณาแฝงของแต่ละบุคคล นอกจากอายุจะท าให้
การเปิดรับสื่อแตกต่างกันตามวัยแล้วยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชัก
จูงใจ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยประกอบในการวิเคราะห์ว่า อะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อ 
โอกาสที่จะถูกชักจูงใจก็จะมีน้อยลง ส่วนคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็นผู้รับสารที่ดี เน่ืองจากยิ่งเรียน
สูงขึ้น จะมีการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น จึงต้องเหตุผลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ ในการเข้าถึงสาร
วิเคราะห์สารและประเมินสาร 

กฤชณัท แสนทวี (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและระดับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต 1-3 
ชั่วโมงต่อวันมากที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 66.80 อินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 91.5 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 85.3 และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 92.3 ส าหรับเหตุผลในการ
เปิดรับสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเพื่อความบันเทิงคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 81.30 
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ  61.80 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 61.30 ซึ่งช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์
และสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด ในเวลา 20.01 – 24.00 น.ร้อยละ60 และร้อยละ 75.30 ตามล าดับ กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการรู้เท่าทันสื่อในระดับที่ 2 คือระดับความเข้าใจ ซึ่งผู้รับสารยังไม่สามารถวิเคราะห์
และประเมินค่าความหมายตรงที่สื่อน าเสนอได้ 

บทความวิจัยของบุบผา เมฆศรีทองค า ( 2554) เร่ือง การรู้เท่าทันสื่อ : การก้าวทันบนโลก
ข่าวสาร ที่บอกว่า การรู้เท่าทันสื่อ เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพราะว่าถือได้ว่า
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การรู้เท่าทันสื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลังในการบริโภคสื่อ เพราะว่าหากบุคคลใดขาดการรู้เท่า
ทันสื่อย่อมตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นบุคคลจะรู้เท่าทันสื่อได้นั้นจะต้องมีทักษะด้าน
ต่างๆ เช่นทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ทักษ ะการมีส่วนร่วม และ
รวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยบุคคล และสภาพแวดล้อมเป็นต้น การรู้เท่าทันสื่อนอกจากอายุ ( Age) 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงและการตอบสนองต่อสื่อ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอายุมากกับ
คนวัยหนุ่มสาว พบว่าผู้ที่มีอายุมากมีระดับของการเข้าถึงสื่อใหม่น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาว แต่มีความ
เข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์สูงกว่า ยังหมายถึง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ( Socio-economic  
Status : SES) เพศ (Gender)  ความพิการหรือการไร้ความสามารถ ( Disability) การออกแบบของ
เทคโนโลยีและเนื้อหา  (Design) คุณค่าที่รับรู้ได้ ( Percived Value) ความสามารถในตน ( Self-
efficacy)  หรือแม้แต่ส่วนประกอบทางครอบครัว ( Family Composition) และสถานที่ท างาน 
(Work) ล้วนมีความส าคัญต่อความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
ซึ่งยอมส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น 

นพพร สุนะ (2556) ศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อในการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล พบว่าการรู้เท่าทันสื่อในการสื่อออนไลน์ ด้านการรู้เท่าทันผู้
ส่งสาร พบว่า นักศึกษาไม่ทราบว่า สื่อออนไลน์ที่ส่งมา เป็นของใครหน่วยงานใด เพราะถูกส่งต่อๆ
กันมา ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด แต่เชื่อว่ามีความหมายโดยนัย จากการน าเสนอ เพราะมีการ
เผยแพร่การเลียนแบบของดารา น ามาสร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
นักศึกษาเชื่อว่ามีประเด็นอ่ืนแอบแฝงหรือมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในการน าเสนอน้ัน อาจมีการปกปิด
ความจริง แต่มีสัญญะ ที่เข้าใจความหมายตรงกัน นอกจากนี้ยังรู้สึกเฉยๆและไม่ได้ท าอะไรกับสื่อที่
ได้รับ เพราะได้พบเห็นสื่อแบบนี้บ่อยครั้งในโลกออนไลน์และเชื่อว่าเพื่อนของตนรู้สึกเฉยๆ จะไม่
ท าเพราะมีความคิดใกล้เคียงกัน 

การรู้เท่าทันเนื้อหาของสื่อ พบว่า นักศึกษาทราบว่าเนื้อหาของสื่อมุงเน้นไปถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์กลุ่มใด สื่อผลิตขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้สื่อออนไลน์สร้างกระแสและรวมกลุ่ม
ผู้ที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกันและเชื่อในเน้ือหาของสื่อที่ส่งมาว่ามีการแทรกแซง ด้านการรู้เท่า
ทันการใช้สื่อ พบว่านักศึกษารู้สึกสงสัย ไม่เชื่อถือสื่อที่ได้รับ เพราะไม่มีที่มาแน่นอนเป็นการ
หลอกลวงของคนที่ต้องการเงิน อาชญากรออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการเขียนข้อความโน้มน้าวใจให้
เกิดความสงสารในสิ่งที่เป็นประเด็นของสังคมและปัญหา เช่น มีการน าผู้ป่วยมาแอบอ้าง พร้อมทั้ง
ขอบริจาคเงินจ านวนมากและรู้สึกเฉยๆ กับข้อมูลนี้ เพราะเป็นเร่ืองที่สามารถท ากันได้ 

ด้านการรู้เท่าทันผลการใช้สื่อ พบว่า นักศึกษาทราบว่าสื่อใช้เทคนิคการตัดต่อหรือตกแต่ง
ภาพ และน ามาเผยแพร่ ซึ่งสื่อที่น าเสนออาจท าให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และสามารถสร้าง
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ความเสียหายแก่บุคคลและครอบครัวให้ได้รับผลกระทบจากสื่อที่น าเสนอน้ี หากมีการส่งต่อๆกัน 
นักศึกษาจะไม่สนับสนุนสื่อที่สร้างความเสียหายและไม่แชร์ต่อ ท าให้คนในภาพเสื่อมเสีย 
นอกจากนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ผู้ส่งเอง ส าหรับ ปัจจัยที่จะช่วยท าให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ นักศึกษาคิดว่า การต้ังสติ ยับยั้งชั่งใจด้วยตนเอง เป็นปัจจัยที่จะช่วยท าให้เกิดการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ได้ดีที่สุด 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
 

2.5.1 ความหมายของลักษณะประชากร 
แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์เป็นวิธีการที่มักใช้ส าหรับวิเคราะห์ถึงผู้รับสารใช้ใน

ระยะเร่ิมแรกที่รู้จักกันหรือเร่ิมเป็นที่คุ้นเคยรู้จักกันมากขึ้น จะเป็นแนวคิดที่มีทั้งหลักการและ
เหตุผล ใช้วิเคราะห์ผู้รับสารโดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นตัวแปร คือหลักการที่ว่าคนเรา
มักท าพฤติกรรมตามแรงผลักดันจากภายนอก ( Exogenous Factors) และพฤติกรรมส่วนใหญ่มักจะ
เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามแบบที่สังคมได้วางไว้ เช่น คนรุ่นไหนควรจะท าพฤติกรรมอย่างไร และ
สังคมทั่วๆไปมักจะก าหนดให้บุคคลมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มักมีแบบแผนพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน รวมถึง อากัปกิริยาท าท่าทางเอียงอายจะดูน่ารักส าหรับหญิงสาว แต่จะดูไม่สมวัย
ส าหรับหญิงชรา จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการรับสารและการใช้สื่อเป็นพฤติกรรมทางสังคม
อย่างหนึ่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 282) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค า 
การเลือกใช้สื่อ การรับสาร การตีความของสาร และประสิทธิผลของการสื่อสาร 

การสื่อสารจัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เมื่อบุคคลมีคุณสมบัติทางลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน มักมีพฤติกรรมทั่วๆ ไปที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น มีนักวิชาการบางกลุ่มที่
มีความเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารของบุคคลนั้นๆ อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย 
พฤติกรรมการสื่อสารนอกจากจะหมายถึงถ้อยค าการใช้ภาษา หรือการใช้อวัจนภาษา ตลอดจนกล
ยุทธ์ต่างๆในการสื่อสารที่คาดหวังว่าจะสื่อสารได้อย่างประสบผลส าเร็จ ยังรวมไปถึงการใช้สื่อ 
หรือการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆตามที่ผู้รับสารต้องการ งานวิจัยที่ใช้เกี่ยวกับทฤษฎีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการเปิดรับจากสื่อต่างๆ โดยธรรมชาติแล้วบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมี
กิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันทุกคน เช่น กลุ่มแม่บ้านมักจะ
นิยมฟังวิทยุและโทรทัศน์มากกว่าการเปิดรับสื่อประเภทอ่ืนๆ หรือแม้แต่คนที่มีการศึกษาค่อนข้าง
น้อยก็มักจะนิยมฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์มากกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ ท าให้คนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรศาสตร์ที่คล้ายกันมักส่งผลให้มีพฤติกรรมเหมือนกัน(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2532) 
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ดังนั้นผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ร่วมกัน ย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกัน เมื่อผู้ส่งสารรู้ว่าผู้รับสารเป็นกลุ่มไหน มีลักษณะแบบใด  ผู้ส่งสารก็จะมีการวางแผน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สื่อสารเข้าถึงกลุ่มผู้รับสาร โดยการปรับตัวเอง ปรับเน้ือหาสาร ปรับ
กระบวนการวิธีต่างๆ ตลอดจนเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสาร เพื่อให้การสื่อสารน้ันประสบ
ผลส าเร็จ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2532, น. 49) 

การวิจัยทางสื่อสารมวลชนนั้น เป็นการวิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการท าความเข้าใจผู้รับสารน้ัน ผู้ส่งสารจะต้อง
สามารถที่จะจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะทางประชากร เช่น จ าแนกตามอายุ เพศ 
สถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และศาสนา โดยมีสมมุติฐานที่ว่า ผู้รับสารที่อยู่ใน
ลักษณะประชากาศาสตร์ร่วมกันย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายกัน(ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 
112-117) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพศที่แตกต่างกันเป็นตัว

บ่งชี้ที่มีผลต่อไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ บุคลิกลักษณะ จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ รวมไปถึง
พฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาท แนวทางการใช้ชีวิต 
และกิจกรรมของทั้ง 2 เพศไว้แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมักมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์  (Emotional) โอน
อ่อนผ่อนตาม ( Submissive) ผู้หญิงถูกชักจูงใจง่ายกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายมักมีการใช้เหตุผล และ
จดจ าได้มากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่สามารถรู้ถึงจิตใจคนรอบข้างได้ดี ในส่วนของ
กิจกรรมนั้น เพศหญิงมักจะเป็นเพศที่ได้อยู่บ้านมากกว่าเพศชาย จึงมีเวลาในการเปิดรับสื่อมาก 
สามารถที่จะรับฟังรายการวิทยุ โทรทัศน์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพื่อความผ่อนคลาย หรือฟัง
เพื่อรับข่าวสารสาระต่างๆที่สอดแทรกในรายการ ในขณะที่เพศชายจะมีเวลารับสื่อได้น้อยกว่าจึงมัก
เลือกเปิดรับเนื้อหาข่าวที่ค่อนข้างหนัก เช่น ข่าวสารทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ด้าน
กีฬา ในด้านความแตกต่างของพฤติกรรมสื่อสารพบว่า เพศหญิงมีความต้องการรับและส่งสาร
มากกว่าเพศชายที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ไปในขณะเดียวกันด้วย ดังนั้นการสื่อสารของแต่ละ
เพศมักมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 

2) อายุ ( Age) อายุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลมีความ
เหมือนกัน หรือมีความแตกต่างกันในแง่ของความคิดและพฤติกรรม อายุส่งผลต่อประสบการณ์ 
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ เช่น การสื่อสารให้ผู้รับสารที่มีอายุมากการเปิดรับ
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจมักท าได้ค่อนข้างยากขึ้น ในทางของจิตวิทยาอายุเป็นสิ่งก าหนด
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ความยากง่ายในการโน้มน้าวใจ การชักจูง กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นเร่ือยๆ  โอกาสในการที่
จะถูกชักจูงก็จะน้อยลง (Burgoon, 1974, pp. 69-68) 

อายุยังมีความสัมพันธ์กับความคิดของคน คนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า 
ยึดถืออุดมการณ์มากกว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักมี
ความคิดแบบแนวอนุรักษ์นิยมมากกว่า ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า พร้อมทั้งจะมีความระมัดระวังมาก
ขึ้น และมักมองโลกในแง่ร้ายกว่า มีทรัพย์สมบัติมากกว่า จึงไม่ค่อยยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมย่อมมีผลต่อทรัพย์สิน สถานะทางสังคม ท าให้ยากต่อการ
ปรับเปลี่ยนตัวเอง สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมา
ยาวนาน และมีความผูกพันมากกว่า และผลประโยชน์ทางสังคมที่มากกว่าคนที่มีอายุน้อย ( Brooks, 
1971, pp. 211-212) 

ช่วงชีวิตของคนเรามักจะเปลี่ยนสถานที่อยู่เสมอ เช่น เด็กเล็กต้องอาศัยอยู่ที่บ้าน วัยรุ่นอยู่
กับเพื่อนหรือโรงเรียน พอโตเป็นผู้ใหญ่มักอยู่ที่ท างานหรือนอกบ้าน ส่งผลให้ปริมาณและแบบ
แผนการใช้สื่อจะสัมพันธ์กับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กมักจะใช้เวลาในการเล่นมากกว่าผู้ใหญ่ 
ซึ่งผู้ใหญ่จะท างานเป็นหลักเพราะมีเวลาว่างน้อยไม่สามารถเล่นได้ นอกจากนี้ลักษณะของกิจกรรม
ที่ท าก็มักจะแตกต่างกันออกไปด้วย  ซึ่งรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต ( Life Cycle) จึง
ส่งผลต่อปริมาณการใช้สื่อ เช่น เด็กเล็กจะใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และใช้เพื่อความบันเทิง 
วัยรุ่นจะใช้สื่อนอกบ้านและใช้กันเป็นกลุ่ม เพื่อความบันเทิง ผู้ใหญ่จะใช้ทั้งสื่อในและสื่อนอกบ้าน 
แต่จะมีเป้าหมายในการใช้คือใช้สื่อเพื่อการใช้งานมากกว่า หรือแม้แต่คนชราจะใช้สื่อในบ้านเป็น
ส่วนใหญ่ แต่การใช้นั้นเป็นการใช้เพื่อฆ่าเวลาหรือใช้สื่อเป็นเพื่อน (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 
303) 

อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ คนที่มีช่วงอายุต่างกันมักมีความ
ต้องการในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เช่น คนวัยกลางคนและวัยสูงอายุมักจะคิดถึงเร่ืองของ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาลการมีบ้านที่ดินเป็นของตัวเอง แต่ในขณะคน
วัยหนุ่มสาวมักให้ความสนใจในเร่ืองของการศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม  
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 113) 

เบอร์กูน (1974) ได้ท าวิจัยทางจิตวิทยาและพบว่า อายุเป็นสิ่งหนึ่งที่ก าหนดความแตกต่าง
ในเร่ืองของความยากง่ายต่อการโน้มน้าวใจ คือ เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่จะถูกชักจูงใจโน้มน้าว
ใจจะมีน้อยลง ทั้งนี้เป็นเพราะอายุมากท าให้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไปด้วย 
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พรี-ดีเพรสชั่นเจเนอเรชั่น  ( Pre-Depression Generation) เป็นผู้ที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1930 และ
ดีเพรสชั่นเจเนอเรชั่น ( Depression Generation) เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1930-1945 ซึ่งเป็นยุค
ของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และยุคเศรษฐกิจถดถอยคร้ังยิ่งใหญ่ ( McCrindle and Hooper, 2007; 
Miller and Washington, 2012; Schoch, 2012; Solheim, 2012) 

เบบี้บูมเมอร์ ( Baby Boomer) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 หรือ
ประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2เป็นต้นมา เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ลักษณะนิสัยมักถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ยึดมั่น ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆ  

ต่อมา คือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965-1980 เป็นยุคที่เศรษฐกิจก าลัง
ถดถอย และมีการลดจ านวนพนักงานลง จึงท าให้คนในเจเนอเรชั่นนี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย
กว่าเบบี้บูมเมอร์ อุปนิสัยชอบเสี่ยง ยินดีรับการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีในการท างานได้ดี ให้
ความส าคัญต่อสัมพันธภาพทั้งเพื่อนร่วมงานและครอบครัว    

เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981-1996 คนในเจเนอเรชั่นนี้ส่วนมากมี
นิสัยปรับตัวเก่งและมีความคิดริเร่ิมมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีเก่งมีความมุ่งมั่น แต่
บางคร้ังไม่อดทนและไม่สนใจเร่ืองอาวุโส 

เจเนอเรชั่นที่พบล่าสุด คือ เจเนอเรชั่นแซด ( Generation Z) ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 
1996 โดยคนกลุ่มนี้เป็นรุ่นลูกของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
พัฒนาขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมาก ท าให้พวกเขาสามารถเลือกสิ่งต่างๆโดยปรับให้เหมาะสม 

3) ระดับการศึกษา (Education) การศึกษาเป็นยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร 
ไม่ว่าจะเป็นการการเปิดรับสื่อและข่าวสาร เพราะการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและการ
ตีความข่าวสารของผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน 
ระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน ยอมมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
ค่านิยม อึดมการณ์ และความสนใจที่แตกต่างกันออกไป ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า คนที่มีการศึกษาสูง 
หรือมีความรู้ที่ดีมักจะได้เปรียบมากในการเป็นผู้รับสารเพราะว่าคนเหล่านี้มีความรู้ที่กว้างขวางใน
หลายๆเร่ือง มีความเข้าใจในศัพท์มาก และมีความรู้ในเน้ือหาของสาร ส่งผลให้เป็นคนเหล่านี้ไม่
ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ เน้ือหาสารที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 

คนที่มีการศึกษาสูงยังใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า โดยคนที่มีการศึกษาสูง
มักจะมีการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันคนที่มีการศึกษาต่ ามักจะชอบใช้สื่อประเภท
วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หรือคนที่มีการศึกษาสูงมีเวลามากพอก็จะเปิดรับทุกๆสื่อ แต่ถ้าเวลา
มีจ ากัดก็จะเลือกเปิดรับสื่อประเภทสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ( William, Peterson, and Jensen 
อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวที, 2533) 
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การศึกษาของคนสามารถใช้มาอธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆได้ คนที่มีการศึกษาสูงมักมี
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มักจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ หาข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ให้ทันต่อ
เหตุการณ์การอยู่เสมอ การเปิดรับสื่อจึงจ าเป็นต่อคนที่มีการศึกษาสูง เพราะพวกเขาจะให้เวลา
อิเล็คทรอนิคน้อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ ามักจะเลือกเปิดรับสื่อจากวิทยุ และ
โทรทัศน์มากกว่า โดยไม่ต้องใช้ความช านาญในการเปิดรับ พร้อมทั้งยังมีราคาถูกและสามารถ
เปิดรับแม้อยู่ที่บ้านได้(ยุบล เบ็ญจรงศ์กิจ, 2534, น. 68) 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ( Socio-economic Status)สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจหมายความถึง อาชีพ ( Occupation) รายได้ ( Income) เชื้อชาติและชาติพันธ์ ( Race and 
Ethnic Group) ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ( Family Background) งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
ชี้ให้เห็นว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยเฉพาะปฏิกิริยาที่ผู้รับสารมีต่อ
ผู้ส่งสารและเนื้อหาสาร ตลอดจนสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ที่ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยมเป้าหมายที่แตกต่างกัน( Burgoon, 1987) หรือแม้แต่คนที่มี
อาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีทัศนคติ แนวคิด อุดมการณ์ที่แตกต่างกัน คนที่รับราชจะค านึงถึง
ยศถาบรรดาศักดิ์ ศักดิ์ศรี หรือแม้แต่ทหารจะยึดมั่นในกฎระเบียบ มีความกล้าหาญ ซึ่งอาชีพก็มีผล
ต่อความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

รายได้ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะจะท าให้
เห็นถึงความส าคัญของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งตัวแปรของ
รายได้มักมีความสัมพันธ์กันกับการศึกษา กล่าวได้คือ ถ้ามีการศึกษาสูงรายได้มักสูงตามไปด้วย คน
ที่มีการศึกษาต่ า ก็มักมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อย หรือปานกลาง (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณ์ประชากร ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงความหมาย  และองค์ประกอบ
เกี่ยวกับลักษณะประชากร ซึ่งน ามาใช้เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) การ
วิเคราะห์ว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันอย่างไร และการอภิปรายผลของการวิจัย
ได้ 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.20 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
1. มิติแนวคิดการรู้เท่าทันโฆษณา 
2. มิติพฤติกรรมการรู้เท่าทันโฆษณา 
3. มิติทัศนคติในการรู้เท่าทันโฆษณา 
 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
1 ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
2. ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
3. ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 
4. ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับ
เศรษฐกิจ 
5. ด้านวัตถุนิยม 
6. ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 
7. ด้านทัศนคติโดยทั่วไปต่อโฆษณาออนไลน์ 

ลักษณะประชากร 
1. เพศ  
2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา

ออนไลน์ของผู้บริโภค 



 

บทที่ 3  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง "ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ " เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชากรใช้ในการวิจัย 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-68 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเองได้ในการเลือกซื้อสินค้า และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลทางสถิติด้านจ านวน
ประชากรของระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ได้ท าการ
ส ารวจคร้ังล่าสุด ในปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่าจ านวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-68 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,995,143 คน โดยจ าแนกเป็น 

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุระหว่าง 50-68 ปี) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 35-49 ปี) และเจ
เนอเรชั่นวาย ( อายุระหว่าง 17-34 ปี) 
 

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 - 68 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าสูตรของ 
Taro Yamane (1973, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537, น. 313) มาใช้เป็นเกณฑ์ โดยมีการ
ก าหนดให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
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n =   N 
( 1 + Ne2) 

ก าหนดให้ n  คือ จ านวนตัวอย่าง  
N คือ จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 18 - 68 ปี 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  

(ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 5) 
แทนค่า   N =  3,995,143 

1 + 3,995,143 (0.05)2 
 
N =        3,995,143 

9,988.8575 
 
N = 399.95 

 
ดังนั้นเมื่อค านวณตามสูตรข้างต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ต้องท าการศึกษา

อย่างน้อยที่สุดคือ จ านวน 400 ชุด 
 

3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเร่ิมจากคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยเปิดรับโฆษณาในสื่อออนไลน์ โดยเป็นการเก็บ

แบบสอบถามในบริเวณตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน อาคารส านักงาน และแหล่งชุมชนต่างๆ 
เน่ืองจากสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งรวมกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่ต่างมาท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงใน
อาคารส านักงานเป็นสถานที่ท างานของ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย เป็นประชากรหลักในการท างาน 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า  (Quota Sampling) 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่ม

เก็บ 135 คน ซึ่ง 3 กลุ่มแบ่งตามทฤษฎีเจเนอร์เรชั่น คือช่วงอายุระหว่าง 18 - 68 ปี โดยกลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ส (Baby Boomer) เป็นผู้ที่เกิด ค.ศ. 1946 - 1964 มีอายุระหว่าง  50 - 68 ปี กลุ่มเจเนอเรชั่น
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เอ็กซ์ (Generation X) ผู้ที่เกิด ค.ศ. 1965-1980  มีอายุระหว่าง 34 - 49 ปี และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) ผู้ที่เกิด ค.ศ. 1981-1996 มีอายุระหว่าง 18 - 33 ป ี

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) ในลักษณะที่ให้ผู้ตอบ
ได้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ( Self Administration) โดยมีการออกแบบค าถามด้วยการค้นคว้า
จากหนังสือ และเอกสารต่างๆ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามที่ใช้แจกนั้น ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-end Questions) ซึ่งมี ทั้งหมด 55ข้อ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ 
แบบสอบถามส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
แบบสอบถามส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
ค าถามที่ใช้ในเคร่ืองมอแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดทั้งหมด ( Close-end Questions)  

โดยมีลักษณะของค าถาม และเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
แบบสอบถามส่วนที่ 1ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทาง

ประชากร เป็นค าถามเลือกตอบที่ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 
4) อาชีพ 5) รายได้ต่อเดือน 

แบบสอบถามส่วนที่ 2ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ โดยได้พัฒนาข้อค าถาม
มาจากมาตรวัดในด้านทัศนคติของผู้บริโภคมาจากงานวิจัยของ  Hyun Seung Jin and Lutz (2013) ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ตัวอย่าง และการเข้าถึงของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ : ความหมายส าหรับการวัดทัศนคติการโฆษณาโดยทั่วไปซึ่งทัศนคติต่อโฆษณาในด้าน
ต่างๆ ของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ด้าน โดยใช้วิธีการแบบส ารวจ มีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ ซึ่งมีข้อค าถามทั้งหมด 24 ข้อ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราวัดแบบ Rating-Scale 
โดยปรับใช้ใช้  5-Pointed Likert Scale 

ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ 
1) ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 

(1) การโฆษณาออนไลน์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา 
(3) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 
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(4) โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล 
2) ด้านบทบาททางสังคม / ภาพลักษณ์ 

(1) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้าใดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้น

เหมือนกัน 
(3) โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะสะท้อนหรือไม่สะท้อนความเป็น

ตัวตนของท่าน 
(4) โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน 

3) ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 
(1) บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง 
(2) บางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่เห็นจากโฆษณา

ออนไลน ์
(3) บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ 
(4) โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้ 

4) ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 
(1) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
(2) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการโฆษณา 
(3) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่

ผู้บริโภค 
(4) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง 

5) ด้านวัตถุนิยม 
(1) โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและ

เป็นเจ้าของสินค้าต่างๆ 
(2) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพงเกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามา

อวดผู้อ่ืน 
(3) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ 
(4) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก  ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ 

6) ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 
(1) ท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ 
(2) สินค้า บริการที่ท่านเห็นจากโฆษณาออนไลน์จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 
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(3) โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของสินค้า 
(4) โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ 

ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (5-Pointed 
Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 คะแนน 
เห็นด้วย   4 คะแนน 
เฉยๆ   3 คะแนน  
ไม่เห็นด้วย  2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน  
แบบสอบถามส่วนที่ 3ค าถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ซึ่งพัฒนาข้อค าถาม

มาจาก Rozendaal et al. (2011)โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราวัดแบบ Rating-scale โดยปรับ
ใช้ใช้  5-Pointed Likert Scale จ านวน 11 ข้อ 

ค าถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
1. ท่านมีความสามารถการแยกแยะโฆษณาออนไลน์จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ 
2. ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณา 

ออนไลน์ 
3. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสารที่เจ้าของสินค้าโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอ 
4. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจความคิดของกลุ่มผู้บริโภคที่รับสารโฆษณาออนไลน์ 
5. ท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจในโฆษณาออนไลน์ที่จะพยายามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

ของท่านโดยการเปลี่ยนความคิด เช่น ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
6. ท่านมีความสามารถเข้าใจว่านักโฆษณาเจาะจงใช้กลวิธีใดในการโฆษณาออนไลน์เพื่อ

เป็นการเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
7. ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์และความเป็นจริงของ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
8. ท่านมีความสามารถจดจ าความรู้เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์จากความทรงจ าขณะที่รับ

สารจากโฆษณาออนไลน์ 
9. ท่านมีความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์มาใช้ ขณะที่รับสาร

จากโฆษณาออนไลน์ได้ 
10. ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์ 
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11. ท่านไม่ชื่นชอบในโฆษณาออนไลน์โดยผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัว
แปร  

โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (5-Pointed Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน  
น้อย  2 คะแนน  
น้อยที่สุด 1 คะแนน  

 
แบบสอบถามส่วนที่ 4ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา  ซึ่งพัฒนาค าถามมา

จากงานวิจัยของ Speck and Elliott (1997) เพื่อใช้วัดพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อประเภท
ต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ 7 Pointed Scale  น ามาปรับใช้แบบมาตรวัด 5-Pointed Scale  โดยมี
จ านวน 20 ข้อ 

ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 

1. ท่านไม่คลิกลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น 
2. ท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น 
3. ท่านปิดหน้าต่าง Window ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ 

การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 
1. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ 
2. ท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่างโฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็น 

โฆษณาออนไลน์ 
3. ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ขึ้นมา 

การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 
1. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ในกล่องรายชื่อผู้ติดต่อ

หรือกล่องข้อความสนทนา 
2. ท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการโฆษณาออนไลน์ 
3. ท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรมสนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
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1. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ 
2. ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์ 
3. ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ 
4. ท่านลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่เอาโฆษณาออนไลน์มาโพสต์ 

การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 
1. ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันท ี
2. ท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์ 

สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
1. ท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูป 
2. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ 

พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
1. ท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาให้ท่านเห็นอีก 
2. ท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์ 
3. ออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณาออนไลน์นั้นๆ 

โดยผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ( 5-
Pointed Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
ทุกๆ คร้ัง 5 คะแนน 
บ่อยๆ   4 คะแนน 
บางคร้ัง  3 คะแนน  
นานๆ ที  2 คะแนน  
ไม่เคย  1 คะแนน 

 

3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง ( Validity) และความน่าเชื่อถือได้ 
(Reliability) ดังต่อไปนี้ 

1. น าแบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรง ( Validity) โดยน าแบบสอบถามที่เรียบเรียง
โดยสมบูรณ์แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity) 
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และความเหมาะสมถูกต้องของภาษา เพื่อขอค าแนะน าเพื่อน ากลับมาแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึง
น าออกไปเก็บข้อมูลจริง 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้วไปทดสอบก่อนการเก็บข้อมูลจริง 
(Pre-test) กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 
30 ตัวอย่าง จากนั้นน ากลับมาปรับปรุงแก้ให้ให้ดียิ่งขึ้น 

3. เมื่อเก็บข้อมูลวิจัยเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือด้วยการใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficient) ของครอนบาค เพื่อทดสอบความสม่ าเสมอของมาตร
วัดที่ใช้ในการวิจัย โดยมีสูตรดังนี้ 
 

 
เมื่อ a คือ ค่าความเชื่อถือได้  
k คือ จ านวนข้อ  
Vi คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมแต่ละข้อ  
Vt คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ  

4. ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามตามเนื้อหา เรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence : IOC)โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา 
พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการ
พิจารณาแบบนี ้โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

      N
RIOC 

  

 IOC  คือความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
 R   คือผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N      คือจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้วางแผนเก็บข้อมูลในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลเป็นแบบออนไลน์ 
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2. รวบรวมแบบสอบถามตามจ านวนที่ต้องการได้ครบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 

3.7 การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล 
 

เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท าการก าหนดรหัสลงรหัสเพื่อบันทึกข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (ใช้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Means) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ข้อมูลต่างๆที่ได้เพื่อน าไปประกอบการอธิบาย 
ลักษณะประชากร ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential analysis) 
เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test, ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจเนอร์เรชั่น 
กับทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ 

นอกจากนี้ยังใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ กับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกกรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์” 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( QuantitativeResearch) ใช้การวิจัยแบบการส ารวจ ( Survey Research) ท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ( อายุระหว่าง 50-68 ปี ) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(อายุระหว่าง 35-49 ปี) และเจเนอเรชั่นวาย ( อายุระหว่าง 17-34 ปี ) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 405 ชุด จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package For the Social Sciences) for Windows ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) และวิเคราะห์
เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ซึ่งผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 6ส่วน ดังนี้ 

4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ 

4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ตามช่วง

อายุ 
4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคใน
ภาพรวม 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคตามช่วง
อายุ 

4.4 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค

ในภาพรวม 
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4.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค
ตามช่วงอายุ 

4.5 ส่วนที่ 5ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ 

 ผลการวิจัยด้านประชากรประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 405 ตัวอย่าง ท าการศึกษาข้อมูล
ประชากรในด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 234 57.80 
ชาย 171 42.20 
รวม 405 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามเพศ เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย คือ 

เพศหญิงมีจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 เพศชายมีจ านวน 171 คิดเป็นร้อยละ 42.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
เจเนอเรชั่นวาย 18-33 ปี 135 33.30 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 34-49 ปี 135 33.30 
เบบี้บูมเมอร์ส 50-68 ปี 135 33.30 

รวม 405 100 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย 18-33 ปี มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 34-49 ปี มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และกลุ่ม
ตัวอย่างเบบี้บูมเมอร์ส 50-68 ปี มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

22 5.40 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 13 3.20 
อนุปริญญา / ปวส. 28 6.90 
ปริญญาตรี 290 71.60 
ปริญญาโท 49 12.10 
ปริญญาเอก 3 0.70 

รวม 405 100 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี มี
จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 อันดับที่ 2 คือ ระดับปริญญาโท มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.10 อันดับที่ 3 คือระดับอนุปริญญา / ปวส. มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 อันดับที่ 4 คือ
ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 อันดับที่ 5 คือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และล าดับสุดท้ายคือ ระดับ
ปริญญาเอก มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นิสิต, นักศึกษา 32 7.90 
รับราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

119 29.40 

พนักงานบริษัทเอกชน 160 39.50 
รับจ้างทั่วไป 29 7.20 
ค้าขาย 31 7.70 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 34 8.40 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 405 100 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 อันดับที่ 2 คือรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.40 อันดับที่ 3 คือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 อันดับ
ที่ 4 คือนักเรียน / นิสิต , นักศึกษา มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 อันดับที่ 5 คือค้าขาย มี
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และอันดับสุดท้ายคือ รับจ้างทั่วไป มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.20 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(โดยประมาณ) 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 38 9.40 
10,001 - 20,000 บาท 130 32.10 
20,001 - 30,000 บาท 71 17.50 
30,001 - 40,000 บาท 93 23 
40,001 - 50,000 บาท 39 9.60 
50,001 - 60,000 บาท 13 3.20 
60,001 - 70,000 บาท 9 2.20 
70,001 - 80,000 บาท 5 1.20 
80,001 - 90,000 บาท 3 0.70 
90,001 - 100,000 บาท 4 1 
ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 0 0 

รวม 405 100 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากที่สุด คือ 10,001-20,000 
บาท มีจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 อันดับที่ 2 คือ 30,001-40,000 บาท มีจ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 23 อันดับที่ 3 คือ 20,001-30,000บาท มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อันดับที่ 4
คือ 40,001-50,000 บาท มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 อันดับที่ 5 คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท มี
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 อันดับที่ 6 คือ 50,001-60,000 บาทมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.20 อันดับที่ 7 คือ 60,001-70,000 บาท มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 อันดับที่ 8 คือ 70,001-
80,000 บาท มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 อันดับที่ 9 คือ80,001-90,000 บาท มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.70 และล าดับสุดท้ายคือ 90,001-100,000บาท มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงแบบสองทางระหว่างเพศกับช่วง
อายุ 

 

เพศ 
เจเนอเรชั่นวาย 

18-33 ปี 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

34-49 ปี 
เบบี้บูมเมอร์ส 

50-68 ปี 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 80 19.75 72 17.78 82 20.25 234 57.80 
ชาย 55 13.59 63 15.50 53 13.10 171 42.20 
รวม 135 33.34 135 33.28 135 33.35 405 100 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย อายุ 18-33 ปี มากที่สุด คือเพศหญิงมี

จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และรองลงมาคือเพศชายมีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59  
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อายุ 34-49 ปี มากที่สุด คือเพศหญิงมีจ านวน  72 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.78 และรองลงมาคือเพศชายมีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
กลุ่มตัวอย่างบบี้บูมเมอร์ส อายุ 50-68 ปี มากที่สุด คือเพศหญิงมีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.25 และรองลงมาคือเพศชายมีจ านวน 53 คน คิดเป็นจ านวน 42.20 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงแบบสองทางระหว่างระดับ
การศึกษากับช่วงอายุ 

 

ระดับการศึกษา 
เจเนอเรชั่นวาย 

18-33 ป ี
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

34-49 ป ี
เบบี้บูมเมอร์ส 

50-68 ป ี
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

7 1.73 1 0.24 14 3.46 22 5.40 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

1 0.24 1 0.24 11 2.72 13 3.20 

อนุปริญญา / ปวส. 3 0.74 8 1.98 17 4.20 28 6.90 
ปริญญาตรี 115 28.40 96 23.70 79 19.50 290 71.60 
ปริญญาโท 9 2.22 29 7.16 11 2.72 49 12.10 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 3 0.74 3 0.70 

รวม 135 33.33 135 33.32 135 33.34 405 100 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่าระดับการศึกษาของเจเนอเรชั่นวาย อายุ 18-33 ปีมากที่สุด คือ ระดับ

ปริญญาตรี มีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 รองลงมาคือ  ระดับปริญญาโท มีจ านวน  9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.22 และระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.73 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อายุ 34-49 ปี มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 
96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 รองลงมาคือ  ระดับปริญญาโท มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 
และระดับอนุปริญญา / ปวส. มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาของเบบี้บูมเมอร์ส อายุ 50-68 ปี มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา / ปวส.มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.20 และระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงแบบสองทางระหว่างอาชีพกับช่วง
อายุ 

 

อาชีพ 
เจเนอเรชั่นวาย 

18-33 ปี 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

34-49 ปี 
เบบี้บูมเมอร์ส 

50-68 ปี 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นิสิต, 
นักศึกษา 

29 7.16 1 0.25 2 0.49 32 7.90 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

15 3.70 45 11.11 59 14.57 119 29.40 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

56 13.83 66 16.30 38 9.38 160 39.50 

รับจ้างทั่วไป 13 3.20 8 1.98 8 1.98 29 7.20 
ค้าขาย 4 0.99 9 2.22 18 4.44 31 7.70 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  

18 4.44 6 1.48 10 2.47 34 8.40 

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 135 33.32 135 33.34 135 33.33 405 100 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าอาชีพของเจเนอเรชั่นวาย อายุ 18-33ปี มากที่สุด คืออาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83รองลงมาคืออาชีพนักเรียน/นิสิต , นักศึกษา มี
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.44 ตามล าดับ 

อาชีพของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อายุ 34-49 ปี มากที่สุด คืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และอาชีพค้าขาย มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามล าดับ 

อาชีพของเบบี้บูมเมอร์ส อายุ 50-68 ปี มากที่สุด คืออาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.59 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.38 และอาชีพค้าขาย มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงแบบสองทางระหว่างรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนกับช่วงอายุ 

 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน(บาท) 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

รวม 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ต่ ากว่า 10,000  30 7.40 1 0.25 7 1.73 38 9.40 
10,001-20,000  70 17.28 21 5.19 39 9.63 130 32.10 
20,001-30,000  14 3.46 37 9.13 20 4.94 71 17.50 
30,001-40,000  8 1.96 57 14.07 28 6.90 93 23 
40,001-50,000  6 1.48 7 1.73 26 6.42 39 9.60 
50,001-60,000  2 0.50 3 0.74 8 1.97 13 3.20 
60,001-70,000  2 0.50 3 0.74 4 0.99 9 2.20 
70,001-80,000  1 0.25 2 0.50 2 0.50 5 1.20 
80,001-90,000  1 0.25 1 0.25 1 0.25 3 0.70 
90,001-100,000  1 0.25 3 0.74 0 0 4 1 
ตั้งแต่ 100,001  
ขึ้นไป 

0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 135 33.33 135 33.34 135 33.33 405 100 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเจเนอเรชั่นวาย อายุ 18-33 ปี มากที่สุด คือ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 รองลงมาคือรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อายุ 34-49 ปี มากที่สุด คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเบบี้บูมเมอร์ส อายุ 50-68 ปี มากที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.63 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-
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40,000 บาท มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท  มี
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 
 

4.2 ส่วนที่ 2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ตามช่วงอายุ 
ผลการวิจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 405 ตัวอย่าง ท าการศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ใน
ภาพรวม 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 
ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 3.73 .638 มาก 
ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 3.62 .941 มาก 
ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 3.55 .960 มาก 
ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 3.38 1.053 ปานกลาง 
ด้านวัตถุนิยม 3.26 1.072 ปานกลาง 
ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 3.07 1.049 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.952 มาก 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์

โดยรวม มีระดับทัศนคติมาก โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.45 ได้แก่ อันดับที่  1 คือ ด้านข้อมูลของโฆษณา
ออนไลน์ มีระดับทัศนคติมาก ( 3.73) อันดับที่  2 คือ ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 
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มีระดับทัศนคติมาก (3.62) และอันดับที่ 3 คือด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ ระดับทัศนคติมาก 
(3.55) 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ด้าน

ข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์    
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า 
บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 

3.87 .789 มาก 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหน
มีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา 

3.73 .858 มาก 

โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล 3.70 .9.31 มาก 
การโฆษณาออนไลน์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่มี
คุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 

3.60 .905 มาก 

รวม 3.73 .638 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
โดยรวม มีระดับทัศนคติมาก โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.73 ได้แก่ อันดับที่ 1คือโฆษณาออนไลน์ท าให้
ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด มีระดับทัศนคติมาก ( 3.87) อันดับที่ 2 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหามีระดับทัศนคติ
มาก (3.73) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล มีระดับทัศนคติมาก (3.70)  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้าน
บทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์    
โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้ม
ทางสังคมในปัจจุบัน 

3.74 .896 มาก 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่
มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้นเหมือนกัน 

3.58 .894 มาก 

โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะ
สะท้อนหรือไม่สะท้อนความเป็นตัวตนของ
ท่าน 

3.46 .953 มาก 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้าใด
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน 

3.41 1.095 มาก 

รวม 3.55 .960 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านบทบาททางสังคม/
ภาพลักษณ์โดยรวม มีระดับทัศนคติมาก โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.55 ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณา
ออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบันมีระดับทัศนคติมาก  (3.74) อันดับที่ 2 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้นเหมือนกันมีระดับ
ทัศนคติมาก ( 3.58) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะสะท้อน
หรือไม่สะท้อนความเป็นตัวตนของท่าน มีระดับทัศนคติมาก (3.46) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้าน
ความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์    
โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้ 3.49 1.040 มาก 
บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและ
ให้ความบันเทิง 

3.37 1.113 ปานกลาง 
 

บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนาน
มากกว่าเนื้อหาของสื่ออ่ืนๆ 

3.33 1.012 ปานกลาง 

บางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกเป็น
สุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่เห็นจากโฆษณาออนไลน์ 

3.32 1.050 ปานกลาง 

รวม 3.38 1.053 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์โดยรวม มีระดับทัศนคติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.38 ได้แก่ อันดับที่1 คือโฆษณา
ออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้มีระดับทัศนคติมาก ( 3.49) อันดับที่ 2 คือบ่อยคร้ังที่โฆษณา
ออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง มีระดับทัศนคติปานกลาง ( 3.37) และอันดับที่ 3 คือ
บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ มีระดับทัศนคติปานกลาง 
(3.32) 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านที่ดี
ของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านท่ีดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ    
โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการโฆษณา 

3.87 .894 มาก 

โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการ
แข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

3.69 .888 มาก 

โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจ
ดีขึ้น 

3.51 .953 มาก 

โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้า
ที่มีราคาถูกลง 

3.42 1.027 มาก 

รวม 3.62 .941 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์
ส าหรับเศรษฐกิจโดยรวม มีระดับทัศนคติมาก โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.62 ได้แก่  อันดับที่ 1 คือ
โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการโฆษณามีระดับทัศนคติมาก  (3.87)  
อันดับที่ 2 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
มีระดับทัศนคติมาก  (3.69) และอันดับที่ 3 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
มีระดับทัศนคติมาก (3.51) 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านวัตถุ
นิยม 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านวัตถุนิยม    
โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท า
ให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของ
สินค้าต่างๆ 

3.59 .950 มาก 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการ 

3.21 1.087 ปานกลาง 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก  
ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ 

3.13 1.149 ปานกลาง 

โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพงเกิน
กว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามาอวดผู้อ่ืน 

3.09 1.103 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.072 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านวัตถุนิยมโดยรวม มีระดับ
ทัศนคติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.26 ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคม
วัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของสินค้าต่างๆ  มีระดับทัศนคติมาก( 3.59) 
อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ มีระดับทัศนคติปานกลาง 
(3.21) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการ
จริงๆ มีระดับทัศนคติปานกลาง (3.13) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้าน
ความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับทัศนคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์    
โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดใน
เน้ือหาสาระส าคัญของสินค้า 

3.36 .966 ปานกลาง 

โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ 

3.16 1.026 ปานกลาง 

ท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ 2.94 1.074 ปานกลาง 
สินค้า บริการที่ท่านเห็นจากโฆษณาออนไลน์
จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 

2.81 1.129 ปานกลาง 

รวม 3.07 1.049 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้านความถูกต้องของโฆษณา
ออนไลน์โดยรวม มีระดับทัศนคติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.07 ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณา
ออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของสินค้ามีระดับทัศนคติปานกลาง  (3.36) 
อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ มีระดับทัศนคติปาน
กลาง (3.16) และอันดับที่ 3 คือท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ มีระดับทัศนคติปานกลาง (2.94) 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ตามช่วงอายุ 
 

ตารางท่ี4.17 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา
ออนไลน์ในภาพรวม กับช่วงอายุ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 3.73 .884 4.01 .869 3.43 .752 
ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 3.56 .986 3.87 .967 3.23 .769 
ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 3.22 1.120 3.74 1.031 3.17 .904 
ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับ
เศรษฐกิจ 

3.67 .940 3.85 .946 3.35 .867 

ด้านวัตถุนิยม 3.18 1.082 3.63 1.059 2.95 .946 
ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 2.98 1.023 3.42 1.125 2.80 .893 

รวม 3.39 1.006 3.75 0.188 3.04 .856 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ใน
ภาพรวม มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับทัศนคติมาก ( 3.75) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มี
ระดับทัศนคติปานกลาง (3.39) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติปานกลาง (3.04) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม ได้แก่  อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด ( 3.97) อันดับที่ 2 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา ( 3.77) และอันดับ
ที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล (3.64) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล ( 4.06) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มี
สินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด ( 4.04) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้า
ชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา (4.00) 
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โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด ( 3.60) อันดับที่ 2 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา ( 3.42) และอันดับ
ที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล (3.41) 

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา

ออนไลน์ กับช่วงอายุด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์       
1. การโฆษณาออนไลน์เป็นแหล่งที่มี
ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
บริการ 

3.54 .960 3.95 .957 3.30 .656 

2. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้า
ชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมอง
หา 

3.77 .819 4.00 .889 3.42 .767 

3.โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้
มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 

3.97 .801 4.04 .752 3.60 .745 

4. โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล 3.64 .959 4.06 .879 3.41 .841 
รวม 3.73 .884 4.01 .869 3.43 .752 

แปลผล มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน

ข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  มีระดับทัศนคติมาก ( 3.73) รองลงมาคือ
เจเนอเรชั่นวาย มีระดับทัศนคติมาก (3.73) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติมาก (3.43) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 
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(3.97) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมอง
หา (3.77) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล (3.64) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล ( 4.06)  อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท า
ให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด (4.04) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท า
ให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา (4.00) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 
(3.60) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมอง
หา (3.42) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล (3.41) 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา

ออนไลน์ กับช่วงอายุด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์       
1. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อ
สินค้าใดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้อ่ืน 

3.19 1.350 3.88 .923 3.18 .781 

2. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใคร
บ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้า
นั้นเหมือนกัน 

3.66 .821 3.85 .996 3.23 .732 

3. โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่า
สินค้าใดที่จะสะท้อนหรือไม่สะท้อน
ความเป็นตัวตนของท่าน 

3.45 .960 3.81 1.018 3.13 .737 

4. โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับ
แนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน 

3.92 .811 3.94 .929 3.36 .824 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์       

รวม 3.56 .986 3.87 .967 3.23 .769 

แปลผล มาก มาก ปาน
กลาง 

   

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน

บทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  มีระดับทัศนคติมาก ( 3.87) รองลงมา
คือเจเนอเรชั่นวาย มีระดับทัศนคติมาก (3.56) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติปานกลาง (3.23) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์
ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน  (3.92) 
อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้น
เหมือนกัน (3.66) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะสะท้อนหรือไม่
สะท้อนความเป็นตัวตนของท่าน (3.45) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน  (3.94) 
อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้าใดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน 
(3.88) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้
สินค้านั้นเหมือนกัน (3.85) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน  (3.36) 
อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้น
เหมือนกัน ( 3.23) และอันดับที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้าใดเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้อ่ืน (3.18) 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา
ออนไลน์ กับช่วงอายุ ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
34-49 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์       
1. บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่าน
สนุกและให้ความบันเทิง 

3.22 1.220 3.74 1.092 3.15 .918 

2. บางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่าน
รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่เห็นจาก
โฆษณาออนไลน์ 

3.04 1.095 3.81 .989 3.10 .883 

3. บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความ
สนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ 

3.24 1.087 3.61 1.016 3.15 .868 

4. โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความ
สนุกได้ 

3.39 1.079 3.80 1.028 3.29 .945 

รวม 3.22 1.120 3.74 1.031 3.17 .904 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน

ความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับทัศนคติมาก ( 3.74) 
รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีระดับทัศนคติปานกลาง ( 3.22) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติ
ปานกลาง (3.17) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้ ( 3.39) อันดับที่ 2 คือ
บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ ( 3.24) และอันดับที่ 3 คือ
บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง (3.22) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือบางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่
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เห็นจากโฆษณาออนไลน์ (3.81) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้  (3.80) 
และอันดับที่ 3 คือบ่อยคร้ังที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง (3.74) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุกได้ ( 3.29) อันดับที่ 2 คือ
บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง ( 3.15) และอันดับที่ 3 คือบางครั้ง
โฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ (3.15) 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา

ออนไลน์ กับช่วงอายุด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านท่ีดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับ
เศรษฐกิจ 

      

1. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 

3.53 .880 3.70 1.044 3.29 .888 

2. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้
ประหยัดงบประมาณในการโฆษณา 

3.93 .951 4.07 .812 3.61 .856 

3. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มัก
ส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

3.73 .910 3.90 .888 3.44 .807 

4. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้
ท่านซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง 

3.47 1.021 3.72 1.041 3.07 .916 

รวม 3.67 .940 3.85 .946 3.35 .867 

แปลผล มาก มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน
ความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  มีระดับทัศนคติมาก ( 3.85) 
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รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีระดับทัศนคติมาก ( 3.67) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติมาก 
(3.35) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการ
โฆษณา  (3.93) อันดับที่ 2 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริโภค ( 3.73) และอันดับที่ 3 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดี
ขึ้น (3.53) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการ
โฆษณา  (4.07) อันดับที่ 2 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริโภค (3.90) และอันดับที่ 3 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่มี
ราคาถูกลง (3.72) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการ
โฆษณา  (3.61) อันดับที่ 2 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้บริโภค ( 3.44) และอันดับที่ 3 คือโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดี
ขึ้น (3.29) 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา

ออนไลน์ กับช่วงอายุด้านวัตถุนิยม 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านวัตถุนิยม       
1. โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุ
นิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อ
และเป็นเจ้าของสินค้าต่างๆ 
 

3.73 .841 3.87 .937 3.16 .924 



114 

ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นวาย 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านวัตถุนิยม       
2. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้า
ที่แพงเกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อ
น ามาอวดผู้อ่ืน 

2.88 1.113 3.50 1.145 2.89 .928 

3. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลก
แห่งจินตนาการ 

3.08 1.166 3.66 1.023 2.90 .916 

4. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของ
จ านวนมาก  ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการ
จริงๆ 

3.04 1.206 3.49 1.132 2.86 1.016 

รวม 3.18 1.082 3.63 1.059 2.95 .946 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน
วัตถุนิยมมากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  มีระดับทัศนคติมาก ( 3.63) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มี
ระดับทัศนคติปานกลาง (3.18) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติปานกลาง (2.95) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านวัตถุนิยม ได้แก่อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของสินค้า
ต่างๆ (3.73) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ( 3.08) และอันดับ
ที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก  ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ (3.04) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านวัตถุนิยมได้แก่อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของสินค้า
ต่างๆ (3.87) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ( 3.66) และอันดับ
ที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพงเกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามาอวดผู้อ่ืน 
(3.50) 
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โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านวัตถุนิยม ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ
โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของสินค้า
ต่างๆ (3.16) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ( 2.90) และอันดับ
ที่ 3 คือโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพงเกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามาอวดผู้อ่ืน 
(2.89) 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา

ออนไลน์ กับช่วงอายุด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์       
1. ท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ 2.82 .984 3.36 1.200 2.63 .887 
2. สินค้า บริการที่ท่านเห็นจากโฆษณา
ออนไลน์จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่
โฆษณาไว้ 

2.67 1.145 3.19 1.225 2.58 .902 

3. โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจ
ผิดในเนื้อหาสาระส าคัญของสินค้า 

3.34 .940 3.63 .975 3.10 .916 

4. โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ 

3.08 1.023 3.47 1.098 2.91 .868 

รวม 2.98 1.023 3.42 1.125 2.80 .893 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในด้าน
ความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  มีระดับทัศนคติมาก ( 3.42) 
รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีระดับทัศนคติปานกลาง ( 2.98) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับทัศนคติ
ปานกลาง (2.80) 
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โดยเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความถูกต้องของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่  อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของ
สินค้า (3.34) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ( 3.08) 
และอันดับที่ 3 คือท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ (2.82) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความถูกต้องของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของ
สินค้า (3.63) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ  (3.47) 
และอันดับที่ 3 คือท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ (3.36) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความถูกต้องของโฆษณา
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือโฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดในเน้ือหาสาระส าคัญของ
สินค้า (3.10) อันดับที่ 2 คือโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ( 2.91) 
และอันดับที่ 3 คือท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ (2.63) 
 

4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคในภาพรวม 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคตามช่วงอายุ 
ผลการวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 405 ตัวอย่าง ท าการศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
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4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคในภาพรวม 
 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

x̄  S.D. แปลผล 
ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์  3.70 .897 มาก 
ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
โฆษณาออนไลน์และความเป็นจริงของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

3.69 .925 มาก 

ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจ
ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณาออนไลน์ 

3.59 .949 มาก 

ท่านมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสารที่
เจ้าของสินค้าโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอ 

3.57 .930 มาก 

ท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจในโฆษณา
ออนไลน์ที่จะพยายามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของท่านโดยการเปลี่ยนความคิด เช่น ทัศนคติ
และการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

3.55 .934 มาก 

ท่านไม่ชื่นชอบในโฆษณาออนไลน์ 3.55 .970 มาก 
ท่านมีความสามารถเข้าใจว่านักโฆษณาเจาะจง
ใช้กลวิธีใดในการโฆษณาออนไลน์เพื่อเป็นการ
เปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 

3.54 .960 มาก 

ท่านมีความสามารถการแยกแยะโฆษณา
ออนไลน์จากสื่อประเภทต่างๆได้ 

3.52 1.166 มาก 

ท่านมีความสามารถจดจ าความรู้เกี่ยวกับ
โฆษณาออนไลน์จากความทรงจ าขณะที่รับสาร
จากโฆษณาออนไลน์ 

3.47 .971 มาก 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
ระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

x̄  S.D. แปลผล 
ท่านมีความสามารถในการเข้าใจความคิดของ
กลุ่มผู้บริโภคที่รับสารโฆษณาออนไลน์ 

3.41 1.032 มาก 

รวม 3.56 .791 มาก 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยรวมมีระดับ
การรู้เท่าทันสื่อมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ได้แก่ อันดับที่ 1คือ ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อใน
โฆษณาออนไลน์ มีระดับการรู้เท่าทันสื่อมาก ( 3.70) อันดับที่ 2คือ ท่านมีการตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์และความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีระดับการรู้เท่าทันสื่อมาก 
(3.69) และอันดับที่ 3 คือ ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ใน
โฆษณาออนไลน์ มีระดับการรู้เท่าทันสื่อมาก (3.59) 

 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคตามช่วงอายุ 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของ
ผู้บริโภคกับช่วงอายุ 

 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค  

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
1. ท่านมีความสามารถการแยกแยะโฆษณา
ออนไลน์จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ 

3.50 1.491 3.99 .768 3.06 .920 

2. ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจ
ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณาออนไลน์ 

3.83 .787 3.90 .858 3.04 .950 

3. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสารที่
เจ้าของสินค้าโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอ 

3.84 .732 3.87 .780 3.00 .985 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ 

34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
4. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจ
ความคิดของกลุ่มผู้บริโภคที่รับสาร
โฆษณาออนไลน์ 

3.64 .842 3.76 .948 2.84 1.045 

5. ท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจใน
โฆษณาออนไลน์ที่จะพยายามมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของท่านโดยการเปลี่ยน
ความคิด เช่น ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

3.67 .838 3.88 .856 3.09 .926 

6. ท่านมีความสามารถเข้าใจว่านักโฆษณา
เจาะจงใช้กลวิธีใดในการโฆษณาออนไลน์
เพื่อเป็นการเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และ
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

3.82 .809 3.81 .899 2.99 .926 

7. ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างโฆษณาออนไลน์และความเป็น
จริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

3.94 .761 4.02 .868 3.12 .864 

8. ท่านมีความสามารถจดจ าความรู้
เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์จากความทรงจ า
ขณะที่รับสารจากโฆษณาออนไลน์ 

3.69 .842 3.79 .970 2.94 .870 

9. ท่านมีความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์มาใช้ ขณะที่รับ
สารจากโฆษณาออนไลน์ได้ 

3.59 .840 4.74 .914 2.95 .900 

10. ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณา
ออนไลน์ 

3.80 .845 3.84 .874 3.47 .929 
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การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ 

34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
11. ท่านไม่ชื่นชอบในโฆษณาออนไลน์ 3.63 .920 3.67 .953 3.33 1.007 

รวม 3.27 .882 4.39 .881 3.08 .938 

แปลผล ปานกลาง มากท่ีสุด ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.25พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์โดยรวม มากที่สุด
คือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีระดับการรู้เท่าทันสื่อมากที่สุด ( 4.39) รองลงมาเจเนอเรชั่นวายมีระดับการ
รู้เท่าทันสื่อมาก (3.27) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับการรู้เท่าทันสื่อปานกลาง (3.08) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านมีการ
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์และความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  (3.94) 
อันดับที่ 2 คือ ท่านมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสารที่เจ้าของสินค้าโฆษณาออนไลน์ได้
น าเสนอ ( 3.84) และอันดับที่ 3 คือ ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจลักษณะการขาย
ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาออนไลน์ (3.83)  

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ท่านมี
ความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์มาใช้ ขณะที่รับสารจากโฆษณา
ออนไลน์ได้  (4.74) อันดับที่ 2 คือ ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์
และความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ( 4.02) และอันดับที่ 3 ท่านมีความสามารถการแยกแยะ
โฆษณาออนไลน์จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ (3.99) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ท่านมีแนวโน้ม
ที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์ ( 3.47) อันดับที่ 2 คือ ท่านไม่ชื่นชอบในโฆษณาออนไลน์ ( 3.33) 
และอันดับที่ 3 คือท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์และความเป็นจริง
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (3.12) 
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4.4 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

 
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคใน

ภาพรวม 
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคตาม

ช่วง อายุ 
ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคประกอบด้วยกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 405 ตัวอย่าง ท าการศึกษาระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคใน
ภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค ด้าน

การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 
สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 4.02 1.07 มาก 
การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 3.96 1.044 มาก 
การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard)  3.95 1.070 มาก 
การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล 
(Search Engine Optimization)  

3.86 1.092 มาก 

พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์  

3.79 1.172 มาก 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)   3.70 1.171 มาก 
การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์   3.32 1.420 ปานกลาง 

รวม 3.80 1.148 มาก 
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จากตารางที่ 4.26 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ใน
ภาพรวม โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80
ได้แก่อันดับที่ 1 คือสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์มาก ( 4.02) อันดับที่ 2 คือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก  (3.96) และอันดับที่ 3 คือการโฆษณาผ่านกระดาน
สนทนา (Webboard) มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.956) 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค ด้าน

การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

การโฆษณาด้วยการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
ท่านปิดหน้าต่างWindow ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อ
เห็นโฆษณาออนไลน์ 

3.96 1.054 มาก 

ท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมา
เมื่อได้ผลการสืบค้น 

3.84 1.069 มาก 

ท่านไม่คลิกลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อ
ได้ผลการสืบค้น 

3.78 1.152 มาก 

รวม 3.86 1.092 มาก 

 
จากตารางที่ 4.27 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านการ

โฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) โดยรวมมีระดับพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่าง 
Window ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มาก(3.96) อันดับที่ 2 คือท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปราก ฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น มี
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.84) และอันดับที่ 3 คือท่านไม่คลิกลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มาก (3.78) 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการ
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 
ท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่าง
โฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน์ 

3.99 1.033 มาก 

ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณา
ออนไลน์ขึ้นมา 

3.96 1.037 มาก 

ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ 

3.93 1.063 มาก 

รวม 3.96 1.044 มาก 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ด้านการโฆษณา
ผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web)โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่างโฆษณา
ออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก 
(3.99) อันดับที่ 2 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ขึ้นมา มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.96) และอันดับที่ 3 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ
โฆษณาออนไลน์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.93) 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการ
โฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard)    
ท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการ
โฆษณาออนไลน์ 

4.01 1.030 มาก 

ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ในกล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่อง
ข้อความสนทนา 

3.95 1.059 มาก 

ท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรมสนทนาที่มีโฆษณา
ออนไลน์นี้อีก 

3.88 1.120 มาก 

รวม 3.95 1.070 มาก 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ด้านการโฆษณา
ผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการโฆษณา
ออนไลน์มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (4.01) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้า
ไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ในกล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่องข้อความสนทนามีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.95) และอันดับที่ 3 คือท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรม
สนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.88) 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Network) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)    
ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์ 3.93 .982 มาก 
ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณา
ออนไลน์ 

3.87 1.015 มาก 

ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ 

3.65 1.354 มาก 

ท่านลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่เอาโฆษณา
ออนไลน์มาโพสต์ 

3.38 1.333 ปานกลาง 

รวม 3.70 1.171 มาก 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ด้านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.93) อันดับที่ 2 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็น
โฆษณาออนไลน์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.87) และอันดับที่ 3 คือ
ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์มาก (3.65) 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการ
โฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์    
ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที 3.23 1.425 ปานกลาง 
ท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์ 3.23 1.416 ปานกลาง 

รวม 3.32 1.420 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ด้านการโฆษณา
ผ่านเกมออนไลน์โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.32ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันทีมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ปานกลาง (3.23) และอันดับที่ 2 คือ ท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปานกลาง (3.23) 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านสื่อ

โฆษณาออนไลน์บน Youtube 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube    
ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน ์

4.05 1.081 มาก 

ท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูบ 3.98 1.056 มาก 
รวม 4.02 1.07 มาก 

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา สื่อโฆษณา

ออนไลน์บน Youtube โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.02 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ มีระดับ
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (4.05) และอันดับที่  2 คือท่านกดข้ามโฆษณาในยูทู ป 
มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.98) 

 
ตารางท่ี 4.33 แสดงวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค ด้าน

พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

x̄  S.D. แปลผล 

พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ 

   

ท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน ์

3.89 1.127 มาก 

ออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท า
อะไรกับโฆษณาออนไลน์นั้นๆ 

3.75 1.170 มาก 

ท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์
ขึ้นมาให้ท่านเห็นอีก 

3.72 1.218 มาก 

รวม 3.79 1.172 มาก 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ด้านพฤติกรรม
ทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.89) อันดับที่ 2 คือออนไลน์
ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณาออนไลน์นั้นๆ  มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.75) และอันดับที่ 3 คือท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณา
ออนไลน์ขึ้นมาให้ท่านเห็นอีก มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.72) 
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4.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคตาม
ช่วงอายุ 

 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุ ด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search 
Engine Optimization) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือ
สืบค้นข้อมูล (Search Engine 
Optimization) 

3.97 .997 3.96 1.022 3.64 1.217 

การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World 
Wide Web) 

4.08 .931 4.09 .943 3.71 1.198 

การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา 
(Webboard) 

4.00 1.028 4.03 1.020 3.82 1.152 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 3.70 1.027 3.86 1.033 3.56 1.190 
การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 3.22 1.238 3.41 1.408 3.07 1.579 
สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 4.22 .949 4.15 .912 3.69 1.242 
พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ 

4.04 .973 3.97 1.050 3.34 1.337 

รวม 3.89 1.020 3.92 1.055 3.55 1.274 
แปลผล มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 4.34 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ในภาพรวม มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก 
(3.92) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวายมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.89) 
และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.55) 
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โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในภาพรวมได้แก่ อันดับที่ 1 
คือสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube (4.22) อันดับที่ 2 คือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World 
Wide Web) (4.08) และอันดับที่ 3 คือพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ (4.04) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในภาพรวมได้แก่ อันดับที่ 1 
คือสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube (4.15) อันดับที่ 2 คือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World 
Wide Web) (4.09) และอันดับที่ 3 คือการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) (4.04) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม ได้แก่ อันดับที่  1 
คือการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) (3.82) อันดับที่ 2 คือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ 
(World Wide Web) (3.71) และอันดับที่ 3 คือสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube (3.69) 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุ ด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search 
Engine Optimization) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การโฆษณาด้วยการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
1. ท่านไม่คลิกลิงค์ผู้สนับสนุนที่
ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น 

3.88 1.030 3.91 1.129 3.54 1.256 

2. ท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่
ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น 

3.93 1.034 3.94 .944 3.64 1.194 

3. ท่านปิดหน้าต่าง Window ของ
เว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ 

4.09 .926 4.03 .992 3.75 1.201 

รวม 3.97 .997 3.96 1.022 3.64 1.217 

แปลผล มาก มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) มากที่สุดคือ เจ
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เนอเรชั่นวาย มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.97) รองลงมาคือ  เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์  มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.96) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.64) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่าง 
Window ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ ( 4.09) อันดับที่ 2 คือท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น ( 3.93) และอันดับที่ 3 คือท่านไม่คลิกลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น (3.88) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่าง 
Window ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ ( 4.03) อันดับที่ 2 คือท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น ( 3.94) และอันดับที่ 3 คือท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น (3.93) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่าง 
Window ของเว็บไซต์ทิ้งเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ ( 3.75) อันดับที่ 2 คือท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น ( 3.64) และอันดับที่ 3 คือท่านไม่คลิกลิงค์
ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น (3.56) 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (World Wide Web) 
1. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ
โฆษณาออนไลน์ 

3.99 .974 4.09 .950 3.70 1.216 

2. ท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบ
หน้าต่างโฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้
เห็นโฆษณาออนไลน์ 

4.14 .907 4.13 .929 3.70 1.185 

3. ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็น
โฆษณาออนไลน์ขึ้นมา 

4.11 .912 4.04 .950 3.73 1.193 

รวม 4.08 .931 4.09 .943 3.71 1.198 

แปลผล มาก มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 4.09) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีมีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 4.08) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.71) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ ( World Wide Web) ได้แก่  อันดับที่  1 คือท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่าง
โฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์( 4.18) อันดับที่ 2 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อ
เห็นโฆษณาออนไลน์ขึ้นมา ( 4.11) และอันดับที่ 3คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ (3.99) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ (World Wide Web)ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่างโฆษณา
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ออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์  (4.13) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ
โฆษณาออนไลน์ (4.09) และอันดับที่ 3 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ขึ้นมา 
(4.04) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ (World Wide Web) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์
ขึ้นมา (3.73) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ ( 3.70) และอันดับ
ที่ 3 คือท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่างโฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์ 
(3.70) 
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา 
(Webboard) 

      

1. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด
ของโฆษณาออนไลน์ในกล่องรายชื่อ
ผู้ติดต่อหรือกล่องข้อความสนทนา 

4.01 1.015 4.01 1.011 3.81 1.141 

2. ท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนา
ที่มีการโฆษณาออนไลน์ 

4.09 .958 4.10 .984 3.84 1.128 

3.ท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรมสนทนา
ที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก 

3.89 1.111 3.93 1.066 3.81 1.186 

รวม 4.00 1.028 4.03 1.020 3.82 1.152 

แปลผล มาก มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับ
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 4.03) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีมีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 4.00) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (3.82) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่าน
กระดานสนทนา ( Webboard) ได้แก่ อันดับที่  1 คือท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการ
โฆษณาออนไลน์  (4.09) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ใน
กล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่องข้อความสนทนา (4.01) และอันดับที่ 3 คือท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรม
สนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก (3.89) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่าน
กระดานสนทนา ( Webboard) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการ
โฆษณาออนไลน์  (4.10) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ใน
กล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่องข้อความสนทนา (4.01) และอันดับที่ 3 คือท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรม
สนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก (3.93) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่าน
กระดานสนทนา ( Webboard) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการ
โฆษณาออนไลน์  (3.84) อันดับที่ 2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ใน
กล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่องข้อความสนทนา (3.81) และอันดับที่ 3 คือท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรม
สนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก (3.81) 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 

 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)       
1.ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ
โฆษณาออนไลน์ 

3.22 1.687 3.98 .981 3.74 1.191 

2. ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีก
โฆษณาออนไลน์ 

3.99 .977 4.00 .855 3.79 1.093 

3.ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็น
โฆษณาออนไลน์ 

3.93 .994 3.95 .964 3.73 1.075 

4.ท่านลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่
เอาโฆษณาออนไลน์มาโพสต์ 

3.64 1.168 3.52 1.332 2.98 1.401 

รวม 3.70 1.027 3.86 1.033 3.56 1.190 

แปลผล มาก มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Network) มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.86) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีมีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.70) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์มาก (3.56)ตามล าดับ 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์ ( 3.99) อันดับที่ 
2 คือท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ ( 3.93) และอันดับที่ 3 คือท่านลบ
ความสัมพันธ์จากเพื่อนที่เอาโฆษณาออนไลน์มาโพสต์ (3.64) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ( Social Network) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณา
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ออนไลน์ ( 4.00) อันดับที่ 2 คือ ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ ( 3.98) และ
อันดับที่ 3 คือ ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ (3.95) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์ ( 3.79) อันดับที่ 
2 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ ( 3.74) และอันดับที่ 3 คือ ท่านปิด
หน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ (3.73) 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์       
1.ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที 3.13 1.233 3.39 1.436 3.17 1.581 
2. ท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มี
โฆษณาออนไลน์ 

3.31 1.243 3.42 1.379 2.96 1.576 

รวม 3.22 1.238 3.41 1.408 3.07 1.579 

แปลผล ปานกลาง มาก ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มาก ( 3.41) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ปานกลาง (3.22) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปาน
กลาง (3.07) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ได้แก่  อันดับที่ 1 คือท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์  (3.31) และอันดับที่ 2 
คือท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที (3.13) 
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โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์ ( 3.42) และอันดับที่ 1 
คือท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที (3.39) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที (3.17) และอันดับที่ 2 คือท่านเล่นเกมเฉพาะ
เกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์ (2.96) 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube       
1. ท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูป 4.20 .929 4.09 .910 3.64 1.225 
2. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด
ของโฆษณาออนไลน์ 

4.23 .969 4.20 .913 3.73 1.26 

รวม 4.22 .949 4.15 .912 3.69 1.242 

แปลผล มากท่ีสุด มาก มาก 
 

จากตารางที่ 4.40 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นวาย มีมีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มากที่สุด ( 4.22) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มาก ( 4.15) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ปานกลาง (3.69) 

โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์  (4.23) และ
อันดับที่ 2 คือท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูป (4.20) 
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โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ ( 4.20) และ
อันดับที่ 2 คือท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูบ (4.09) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ ( 3.73) และ
อันดับที่ 2 คือท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูบ (3.64) 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงการแจกแจงแบบสองทางระหว่างพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

ของผู้บริโภคกับช่วงอายุด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ 

เจเนอเรชั่นวาย 
18-33 ปี 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
34-49 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ส 
50-68 ปี 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
1. ท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณา
ออนไลน์ขึ้นมาให้ท่านเห็นอีก 

3.98 .981 3.88 1.127 3.31 1.406 

2. ท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อ
ไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์ 

4.12 .962 4.12 .993 3.42 1.261 

3. ออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและ
ไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณา
ออนไลน์นั้นๆ 

4.03 .977 3.90 1.029 3.30 1.345 

รวม 4.04 .973 3.97 1.050 3.34 1.337 

แปลผล มาก มาก ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาพรวมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
ในด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ มากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นวาย มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ( 4.04) รองลงมาคือเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ( 3.97) และเบบี้บูมเมอร์ส มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปานกลาง (3.34) 
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โดยเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านพฤติกรรมทั่วไปใน
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน์  (4.12) อันดับที่ 2 คือออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณา
ออนไลน์นั้นๆ (4.03) และอันดับที่ 3 คือท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาให้ท่าน
เห็นอีก (3.98) 

โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านพฤติกรรมทั่วไปใน
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน์ ( 4.12) อันดับที่ 2 คือออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณา
ออนไลน์นั้นๆ (3.90) และอันดับที่ 3 คือท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาให้ท่าน
เห็นอีก (3.88) 

โดยเบบี้บูมเมอร์สมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านพฤติกรรมทั่วไปใน
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆ  เพื่อไม่ให้เห็น
โฆษณาออนไลน์  (3.42) อันดับที่ 2 คือท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาให้ท่าน
เห็นอีก (3.31) และอันดับที่ 3 คือออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับโฆษณา
ออนไลน์นั้นๆ (3.30) 
 

4.5 ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐานที่ 1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ตามช่วงอายุ 

 

ทัศนคต ิ ช่วงอายุ N x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

Post 
Hoc 

ด้านข้อมูลของ
โฆษณา
ออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.79 .726 22.164 .000 1>3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 4.01 .761   2>1,3 
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.44 .623    

ด้านบทบาท
ทางสังคม / 
ภาพลักษณ์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.55 .731 26.891 .000 1>3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.87 .841   2>1,3 
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.22 .581    

ด้านความ
บันเทิงของ
โฆษณา
ออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.22 .994 16.110 .000 2>1,3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.73 .927    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.17 .795    

ด้านที่ดีของ
โฆษณา
ออนไลน์
ส าหรับ
เศรษฐกิจ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.66 .730 15.912 .000 1,2>3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.84 .786    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.35 .677    

ด้านวัตถุนิยม เจเนอเรชั่นวาย 135 3.18 .822 23.996 .000 2>1,3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.62 .900    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.25 .718    

ด้านความถูกต้อง
ของโฆษณา
ออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.97 .754 21.111 .000 1>2 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.41 .974   2>3 
เบบี้บูมเมอร์ส 135 2.80 .598    

ทัศนคติโดยรวม เจเนอเรชั่นวาย 135 3.39 .604 30.748 .000 2>1,3 
 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 135 3.75 .760    
 เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.15 .491    

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ กับช่วงอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One–Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ในภาพรวมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ตาม
ประเภทของทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ( 3.75) มี
ทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.39) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.15) 

ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้านข้อมูลของ
โฆษณาออนไลน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ( 4.01) 
มีทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.79) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.44) 

ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้านบทบาททาง
สังคม/ภาพลักษณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(3.87) มีทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.55) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.22) 

ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้านความ
บันเทิงของโฆษณาออนไลน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ (3.73) มีทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.22) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.17) 

ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้าน
ที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (3.84) มีทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.66) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.35) 

ด้านวัตถุนิยมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้านวัตถุนิยมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ( 3.62) มีทัศนคติที่มากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส ( 3.25) 
และมากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.18) 

ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในด้านความ
ถูกต้องของโฆษณาออนไลน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่น
วาย (3.97) มีทัศนคติที่มากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (3.41) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (2.80) 

ดังนั้นจากตารางที่ 4.38 ท าให้ผลการทดสอบสมมุติฐานย่อยที่ 1.1 ประชากรที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกันยอมรับใน
สมมุติฐานการวิจัยย่อยที่ 1.1 

สมมุติฐานย่อยที่ 1.2 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.43 ผลการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาออนไลน์ ตามช่วงอายุ 

 
การรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาออนไลน์ 

ช่วงอายุ N x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

Post
Hoc 

การรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.72 .567 54.288 .000 2>1,3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.84 .682    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.07 .700    

 
หมายเหตุ:*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์กับช่วงอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–
Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ในภาพรวมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ ( 3.84) มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์
ที่มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย (3.72) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.07) 

ดังนั้นจากตารางที่ 4.39 ท าให้ผลการทดสอบสมมุติฐานย่อยที่ 1.2 ประชากรที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ยอมรับในสมมุติฐานการวิจัย
ย่อยที่ 1.2 
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สมมุติฐานย่อยที่ 1.3 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของพฤติกรรมการ

หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ 

ช่วงอายุ N x̄   S.D. F Sig. 
(2-

tailed) 

Post
Hoc 

การโฆษณาด้วยการใช้
เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล 
(Search Engine 
Optimization) 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.97 .853 5.066 .007 1,2>3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.96 .883    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.64 1.094    

การโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ (World Wide 
Web) 

เจเนอเรชั่นวาย 135 4.08 .850 6.972 .001 3<1,2 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 4.08 .834    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.71 1.128    

การโฆษณาผ่าน
กระดานสนทนา 
(Webboard) 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.99 .923 1.672 .189  
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 4.01 .868    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.82 1.050    

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network) 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.71 .983 2.884 .057  
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.97 .837    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.75 1.063    

การโฆษณาผ่านเกมส์
ออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.22 1.150 2.284 .103  
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.40 1.303    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.06 1.461    

สื่อโฆษณาออนไลน์บน 
Youtube 

เจเนอเรชั่นวาย 135 4.21 .868 11.525 .000 3<1,2 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 4.14 .837    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.68 1.206    
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ตารางท่ี 4.44 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ 

ช่วงอายุ N x̄  S.D. F Sig. 
(2-

tailed) 

Post
Hoc 

พฤติกรรมทั่วไปในการ
หลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ 

เจเนอเรชั่นวาย 135 4.04 .831 19.215 .000 3<1,2 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.97 .929    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.35 1.236    

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์
โดยรวม 

เจเนอเรชั่นวาย 135 3.90 .710 8.467 .000 1,2<3 
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 135 3.93 .764    
เบบี้บูมเมอร์ส 135 3.57 .927    

 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ กับช่วงอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One–Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ในภาพรวมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ ( 3.93) มีทัศนคติที่มากกว่าเจ
เนอเรชั่นวาย (3.90) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.57) 

ด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) พบว่า
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาด้วยการใช้
เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นวาย ( 3.97) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มากกว่าเจเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ (3.96) และมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.64)  

ด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นวาย ( 4.08) และมีเจเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ (4.08) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.71)  
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ด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Network) พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Network) ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ด้านการโฆษณาผ่านเกมส์ออนไลน์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านเกมส์ออนไลน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtubeพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นวาย ( 4.21) และมีเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ ( 4.14) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.68)  

ด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เจเนอเรชั่นวาย ( 4.04) และมีเจเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ (3.97) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส (3.35)  

ดังนั้นจากตารางที่ 4.40 ท าให้ผลการทดสอบสมมุติฐานย่อยที่ 1.3 ประชากรที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ยอมรับในสมมุติฐานการ
วิจัยย่อยที่ 1.3 
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สมมุติฐานที่2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาที่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานย่อยที่ 2.1ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.45 ผลการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของการรู้เท่าทันสื่อ

โฆษณาออนไลน์ตามระดับของทัศนคติ 
 
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ 

ระดับ
ทัศนคติ 

N x̄  S.D. F Sig. 
(2-

tailed) 

PostHoc 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน ์

น้อยที่สุด 5 3.18 1.585 63.949 .000 2,3<4,5 
น้อย 29 3.00 .900   5>1,2,3,4 

ปานกลาง 173 3.20 .587    
มาก 145 3.71 .500    

มากที่สุด 53 4.53 .298    
 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ กับระดับทัศนคติโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One–Way ANOVA  (F-test) ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ในภาพรวมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.53) มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่มากกว่า ระดับทัศนคติมาก (3.71) มากกว่าระดับทัศนคติปานกลาง (3.20) มากกว่าระดับ
ทัศนคติน้อยที่สุด (3.18) และมากกว่าระดับทัศนคติน้อย(3.00) ตามล าดับ 

ดังนั้นจากตารางที่ 4.41 ท าให้ผลการทดสอบสมมุติฐานย่อยที่ 2.1 ประชากรที่มีทัศนคติที่
แตกต่างกันมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ยอมรับในสมมุติฐานการวิจัยย่อย
ที่ 2.1 
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สมมุติฐานย่อยที่ 2.2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.46 ผลการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของพฤติกรรมการ

หลีกเลี่ยงโฆษณา ตามระดับของทัศนคติ 
 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

โฆษณา 
ระดับ
ทัศนคติ 

 N x̄  S.D. F Sig. 
(2-

tailed) 

PostHoc 

การโฆษณาด้วยการใช้
เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล 
(Search Engine 
Optimization) 

น้อยที่สุด 5 3.93 1.479 5.914 .000 3<4 
น้อย 29 4.12 1.14   5>3,4 

ปานกลาง 173 3.78 1.041    
มาก 145 3.69 .830    

มากที่สุด 53 4.37 .642    
การโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ (World Wide 
Web) 

น้อยที่สุด 5 4.40 1.341 5.431 .000 5>3,4 
น้อย 29 4.28 1.130    

ปานกลาง 173 3.84 1.049    
มาก 145 3.86 3827    

มากที่สุด 53 4.42 .667    
การโฆษณาผ่านกระดาน
สนทนา (Webboard) 

น้อยที่สุด 5 4.73 .596 6.071 .000 5>3,4 
น้อย 29 4.18 1.118    

ปานกลาง 173 3.87 1.020    
มาก 145 3.77 .862    

มากที่สุด 53 4.40 .655    
สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) 

น้อยที่สุด 5 5.00 .000 9.194 .000 1>4 
น้อย 29 4.16 1.177   5>3,4 

ปานกลาง 173 3.75 .982    
มาก 145 3.59 .890    

มากที่สุด 53 4.32 .745    
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ตารางท่ี 4.46 (ต่อ) 
 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

โฆษณา 
ระดับ
ทัศนคติ 

 N x̄  S.D. F Sig. 
(2-

tailed) 

PostHoc 

การโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์ 

น้อยที่สุด 5 4.00 1.369 10.435 .000 5>2,3,4 
น้อย 29 2.96 1.457    

ปานกลาง 173 3.02 1.354    
มาก 145 3.14 1.203    

มากที่สุด 53 4.23 .901    
สื่อโฆษณาออนไลน์บน 
Youtube 

น้อยที่สุด 5 4.80 .447 2.641 .053  
น้อย 29 3.88 1.340    

ปานกลาง 173 3.95 1.068    
มาก 145 3.98 .932    

มากที่สุด 53 4.35 .744    
พฤติกรรมทั่วไปในการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

น้อยที่สุด 5 4.33 1.154 6.422 .000 5>3,4 
น้อย 29 3.70 1.518    

ปานกลาง 173 3.64 1.049    
มาก 145 3.72 .970    

มากที่สุด 53 4.42 .762    
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาโดยรวม 

น้อยที่สุด 5 4.44 .854 9.699 .000 5>3,4 
น้อย 29 3.92 .999    

ปานกลาง 173 3.69 .843    
มาก 145 3.67 .711    

มากที่สุด 53 3.37 .647    
 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.46 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวและคู่แตกต่างของ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา กับระดับทัศนคติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One–Way ANOVA  (F-test) ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ในภาพรวมพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 4.44) มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติน้อย ( 3.92) มากกว่าระดับทัศนคติปานกลาง 
(3.69) มากกว่าระดับทัศนคติมาก (3.67) และมากกว่าระดับทัศนคติมากที่สุด (3.37) ตามล าดับ 

ด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) พบว่า
ระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ( Search Engine Optimization) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.37) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่
มากกว่าระดับทัศนคติน้อย ( 4.12) มากกว่าระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 3.93) มากกว่าระดับทัศนคติ
ปานกลาง (3.78) และมากกว่าระดับทัศนคติมาก (3.69) ตามล าดับ 

ด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web)  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.42) พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 4.40) มากกว่าระดับทัศนคติน้อย 
(4.28) มากกว่าระดับทัศนคติมาก (3.86) และมากกว่าระดับทัศนคติปานกลาง (3.84) ตามล าดับ 

ด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ( Webboard) มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05พบว่า ระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 4.73) มีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.40) มากกว่าระดับทัศนคติ 
(4.18) มากกว่าระดับทัศนคติปานกลาง (3.87) และมากกว่าระดับทัศนคติมาก (3.77) 

ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Network) พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05พบว่า ระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 5.00) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.32) มากกว่าระดับทัศนคติน้อย ( 4.16) มากกว่าระดับ
ทัศนคติปานกลาง (3.75) และมากกว่าระดับทัศนคติมาก (3.59) 

ด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ใน ด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 5.00) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติมากที่สุด (4.32) 

ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า  

ด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์พบว่าระดับทัศนคติที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05พบว่า พบว่า ระดับทัศนคติมากที่สุด ( 4.42) มี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มากกว่าระดับทัศนคติน้อยที่สุด ( 4.33) มากกว่าระดับ
ทัศนคติมาก (3.72) มากกว่าระดับทัศนคติน้อย (3.70) และมากกว่าระดับทัศนคติปานกลาง (3.64) 

ดังนั้นจากตารางที่ 4.42 ท าให้ผลการทดสอบสมมุติฐานย่อยที่ 2.2 ประชากรที่มีทัศนคติที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ยอมรับในสมมุติฐาน
การวิจัยย่อยที่ 2.2 

สมมุติฐานที่ 3 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ 

สมมุติฐานย่อยที่ 3.1 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.47 ผลของทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
 

ทัศนคติ 
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 

n r Sig. ระดับความสัมพันธ์ 
ทัศนคติโดยรวม 405 .597 .000 ปานกลาง 
 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลจากตารางที่ 4.47 พบว่าผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมต่อการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ พบว่าทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ ไปในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง (.597) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สมมุติฐานย่อยที่ 3.2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 

ตารางท่ี 4.48 ผลของทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
 

ทัศนคติ 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

n r Sig. ระดับความสัมพันธ์ 
ทัศนคติโดยรวม 405 .124 .012 ต่ า 
 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลจากตารางที่ 4.48 พบว่าผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมต่อ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ พบว่าทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ไปในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ า ( .124) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ” โดย
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังนี้คือ   1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์       
2)  เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค   3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
 รูปแบบของการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ ( Survey Research) เป็นเคร่ืองวัดคร้ังเดียว ( Single Cross-Sectional Design) โดยใช้
แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ  17-68 ปี โดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุระหว่าง 50-68 ปี ) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 35-49 ปี ) 
และเจเนอเรชั่นวาย ( อายุระหว่าง 17-34 ปี ) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 405 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ( Self-
Administration) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นบุคคลที่เปิดรับสื่อใหม่ ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างเจาะจง ( Purposive Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโค้วต้า 
(Quota Sampling) เพื่อก าหนดกลุ่มช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ    เจเนอเรชั่นให้มีจ านวนเท่ากัน 
คือเจเนอเรชั่นละ 135 คน 

เมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) for Windows ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) เป็นการบรรยายข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน ค่าเฉลี่ย และการแปรผลค่าเฉลี่ยทางสถิติ เพื่อใช้ใน
การประกอบการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
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นอกจากนี้ ยังใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential Analysis)  ในการทดสอบสมมติฐาน
และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ได้ใช้ส าหรับวิจัย โดยการทดสอบสมมติฐาน จะ
ใช้วิธีการทดสอบด้วย F-Test ANOVA เพื่อค้นหาผลการทดสอบออกมา และส่วนของสมมติฐาน
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ ท าการประมวลผลด้วย Correlations Coefficient แบบ Pearson โดยระดับ
ค่านัยส าคัญ ( Significant) ส าหรับทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้อยู่ที่ 0.05 จากการต้ังระดับ
ความเชื่อมั่นของงานวิจัยในคร้ังนี้ไว้ที่ 95% 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
5.1.1 ข้อมูลด้านประชากร 
5.1.2 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
5.1.3 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
5.1.4 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
5.1.5 การวิเคราะห์ผลจากสมมติฐาน 

 
5.1.1 ข้อมูลด้านประชากร 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คน 

ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 และเพศชาย จ านวน 171 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 โดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดคือ อายุ 68 ปี และน้อยที่สุดอายุ 18 ปี กลุ่มตัวอย่าง
อายุเฉลี่ยที่ 43 ปี เป็นเจเนอเรชั่นวาย 18-33 ปี เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 34-49 ปี และเบบี้บูมเมอร์ส 50-68 
ปี กลุ่มละ 135 คน จ านวนเท่าทัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน โดยเฉลี่ยรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเพศหญิงส่วนใหญ่เป็นเบบี้บูมเมอร์ส ในขณะที่เพศ
ชายส่วนใหญ่เป็น เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ การศึกษาส่วนใหญ่ของทั้ง 3 เจเนอเรชั่น คือระดับปริญญาตรี 
ด้านอาชีพพบว่า เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนเบบี้บูม
เมอร์ส มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้านรายได้พบว่า เจเนอเรชั่นวาย และเบบี้บูม
เมอร์ส จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ส่วนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
30,001-40,000  บาท  
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5.1.2 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาออนไลน์ มี

ระดับทัศนคติมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.45) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติมีต่อโฆษณา
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้านข้อมูลของโฆษณา
ออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.73) ด้านที่ดีของ
โฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย  = 3.62) และด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.55) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.75)มีระดับทัศนคติมาก 
โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 
ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย = 3.39) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.04) มีระดับทัศนคติปาน
กลาง ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
มีระดับทัศนคติมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.73) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติมีต่อโฆษณา
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้านข้อมูลของโฆษณา
ออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า บริการ ใดบ้างที่
อยู่ในตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.87) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่
ท่านมองหา (ค่าเฉลี่ย = 3.73) และโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอเรชั่น มีระดับทัศนคติมาก ได้แก่ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์  (ค่าเฉลี่ย  = 4.01) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 3.73) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.43)
โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก  

1) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ด้านบทบาททางสังคม/ภาพลักษณ์ 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านบทบาททางสังคม/

ภาพลักษณ์มีระดับทัศนคติมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.55) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติมีต่อ
โฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้านบทบาททาง
สังคม/ภาพลักษณ์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ได้แก่  โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้มทาง
สังคมในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย  = 3.74) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือน
ท่านใช้สินค้านั้นเหมือนกัน (ค่าเฉลี่ย  = 3.58) และโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่จะ
สะท้อนหรือไม่สะท้อนความเป็นตัวตนของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ตามล าดับ 
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เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.87) และเจเนอ
เรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 3.56) มีระดับทัศนคติมาก โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อ
โฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก ในขณะที่เบบี้บูมเมอร์ส  (ค่าเฉลี่ย  = 3.23) มีระดับ
ทัศนคติปานกลาง ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 

2) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความบันเทิงของโฆษณา
ออนไลน ์

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านความบันเทิงของ
โฆษณาออนไลน์มีระดับทัศนคติปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.38) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดง
ทัศนคติมีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางกลางๆ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้าน
ความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความ
สนุกได้  (ค่าเฉลี่ย = 3.49) บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุกและให้ความบันเทิง (ค่าเฉลี่ย  
= 3.37) และบางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนานมากกว่าเน้ือหาของสื่ออ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย  = 
3.32) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.74) มีระดับ
ทัศนคติมาก โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปใน
ทิศทางบวก ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย = 3.22) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.17) มีระดับ
ทัศนคติปานกลาง ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 

3) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์
ส าหรับเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านที่ดีของโฆษณา
ออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจมีระดับทัศนคติมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.62) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อ
แสดงทัศนคติมีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติ
ด้านที่ดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  โดยทั่วไป โฆษณา
ออนไลน์ท าให้ประหยัดงบประมาณในการโฆษณา (ค่าเฉลี่ย  = 3.87) โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์
มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย  = 3.69) และโดยทั่วไป โฆษณา
ออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.51) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอ
เรชั่น มีระดับทัศนคติมาก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.85) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 3.67) 
และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.35) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณา
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 
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4) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ด้านวัตถุนิยม 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านวัตถุนิยมมีระดับ

ทัศนคติปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.26) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติมีต่อโฆษณา
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางกลางๆ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้านวัตถุนิยมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดได้แก่ โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็น
เจ้าของสินค้าต่างๆ (ค่าเฉลี่ย  = 3.59) โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ 
(ค่าเฉลี่ย  = 3.21) และโฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวนมาก ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.13) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.63) มีระดับ
ทัศนคติมาก โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปใน
ทิศทางบวก ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย = 3.18) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 2.95) มีระดับ
ทัศนคติปานกลาง ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 

5) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้านความถูกต้องของโฆษณา
ออนไลน ์

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านความถูกต้องของ
โฆษณาออนไลน์มีระดับทัศนคติปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.07) โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดง
ทัศนคติมีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางกลางๆ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติด้าน
ความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจ
ผิดในเนื้อหาสาระส าคัญของสินค้า (ค่าเฉลี่ย  = 3.36) โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ (ค่าเฉลี่ย  = 3.16) และท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 2.94) 
ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.42) มีระดับ
ทัศนคติมาก โดยมีมุมมองความคิดเห็นเพื่อแสดงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปใน
ทิศทางบวก ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย = 2.98) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 2.80) มีระดับ
ทัศนคติปานกลาง ที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 

 
5.1.3 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ใน

ภาพรวมมีระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์มาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.56) โดยมีมุมมองความคิดเห็น
การรู้เท่าทันสื่อมีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการ
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รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อใน
โฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.70) ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาออนไลน์
และความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (ค่าเฉลี่ย  = 3.69) และ ท่านมีความสามารถในการท าความ
เข้าใจลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.39) มีระดับการรู้เท่าทัน
สื่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุด โดยมีมุมมองความคิดเห็นการรู้เท่าทันสื่อมีต่อโฆษณาออนไลน์ส่วน
ใหญ่ไปในทิศทางบวก ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 3.27) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 
3.08) มีระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์มาก ซึ่งถือว่ามีมุมมองความคิดเห็นการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาออนไลน์ไปในทิศทางบวก 

 
5.1.4 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์

โดยรวม มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.80) โดยมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์โดยรวม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
(ค่าเฉลี่ย  = 4.02) การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) (ค่าเฉลี่ย  = 3.96) และการ
โฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.92) มีระดับพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก มากที่สุด โดยมีมุมมองความคิดเห็นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มาก ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก ในขณะที่เจเนอร์เรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย = 3.89) 
และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย = (3.55) มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ซึ่งถือว่า
มีมุมมองความคิดเห็นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากไปในทิศทางบวก 

1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการโฆษณาด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านการโฆษณาด้วยการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์มาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.86) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศ
ทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านการโฆษณาด้วย
การใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ท่านปิดหน้าต่าง Window ของเว็บไซต์ทิ้ง
เมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.96) ท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปราก ฏขึ้นมาเมื่อ
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ได้ผลการสืบค้น (ค่าเฉลี่ย  = 3.84) และท่านไม่คลิกลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้ผลการ
สืบค้น (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอเรชั่น มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.92) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 
3.89) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย = 3.55) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่
ไปในทิศทางบวก 

2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต ์

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก 
(ค่าเฉลี่ย  = 3.96) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่างโฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็น
โฆษณาออนไลน์มี (ค่าเฉลี่ย  = 3.99) ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ขึ้นมา 
(ค่าเฉลี่ย  = 3.96) และท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.93) 
ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอเรชั่น มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.09) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 
4.08) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย = 3.71) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่
ไปในทิศทางบวก 

3) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการโฆษณาผ่าน
กระดานสนทนา  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.95) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านกระดาน
สนทนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการโฆษณาออนไลน์
(ค่าเฉลี่ย = 4.01) ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ในกล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือ
กล่องข้อความสนทนา (ค่าเฉลี่ย  = 3.95) และท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรมสนทนาที่มีโฆษณา
ออนไลน์นี้อีก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ตามล าดับ 
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เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอเรชั่น มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.03) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 
4.00) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย = 3.82) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่
ไปในทิศทางบวก 

4) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านสื่อสังคมออนไลน์  
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา

ออนไลน์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก (ค่าเฉลี่ย  = 
3.70) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.93) ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อ
เห็นโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.87) และท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์  
(ค่าเฉลี่ย = 3.65) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าทั้ง 3 เจเนอเรชั่น มีระดับพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.86) เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 
3.70) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย = 3.56) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่
ไปในทิศทางบวก 

5) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านการโฆษณาผ่านเกมส์
ออนไลน ์

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.32) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทาง
กลางๆ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านการโฆษณาผ่าน
เกมออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที  (ค่าเฉลี่ย  = 3.23) และท่านเล่นเกม
เฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณาออนไลน์ กลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.23) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.41) มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วน
ใหญ่ไปในทิศทางบวก  ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 3.22) และเบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 
3.07) มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ปานกลาง 
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6) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านสื่อโฆษณาออนไลน์
บน Youtube 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์บน 
Youtube ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 
4.05) และท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูป (ค่าเฉลี่ย = 3.98) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่า  เจเนอเรชั่นวาย  (ค่าเฉลี่ย  = 4.22) มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ในขณะที่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.15) 
และ เบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.69) ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 

7) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมทั่วไปใน
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ด้านพฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์  มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มาก ( 3.79) โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศ
ทางบวก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ด้านพฤติกรรมทั่วไป
ในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆ เพื่อไม่ให้เห็น
โฆษณาออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.89) โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่พยายามท าอะไรกับ
โฆษณาออนไลน์นั้นๆ (ค่าเฉลี่ย  = 3.75) และท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณาออนไลน์ขึ้นมาให้
ท่านเห็นอีก มี (ค่าเฉลี่ย = 3.72) ตามล าดับ 

เมื่อท าการจ าแนกตามช่วงอายุพบว่า เจเนอเรชั่นวาย (ค่าเฉลี่ย  = 4.04) มีระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ในขณะที่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ค่าเฉลี่ย  = 3.97) 
และ เบบี้บูมเมอร์ส (ค่าเฉลี่ย  = 3.34) ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก โดยมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางบวก 

 
 
 
 



160 

5.1.5 การวิเคราะห์ผลจากสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรม

การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานด้วย F-Test (Anova) พบว่าภาพรวมของ

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ พบว่าค่าที่ได้ต่างมีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
จึงสรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ต่างกัน โดยกลุ่มช่วง
อายุที่มีทัศนคติมากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ รองลงมาคือ เจเนอเรชั่นวาย และสุดท้ายคือ เบบี้บูม
เมอร์ส 

สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานด้วย F-Test (Anova) พบว่าภาพรวมของการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ พบว่าค่าที่ได้ต่างมีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างกัน โดยกลุ่มช่วงอายุที่มี
ทัศนคติมากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ รองลงมาคือ เจเนอเรชั่นวาย และสุดท้ายคือ เบบี้บูมเมอร์ส 

สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานด้วย F-Test (Anova) พบว่าภาพรวมของพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ พบว่าค่าที่ได้ต่างมีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ต่างกัน โดยกลุ่มช่วง
อายุที่มีทัศนคติมากที่สุดคือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ รองลงมาคือ เจเนอเรชั่นวาย และสุดท้ายคือ เบบี้บูม
เมอร์ส 

สมมติฐานที่ 2. ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานด้วย F-Test (Anova) พบว่าภาพรวมของการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ พบว่าค่าที่ได้ต่างมีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างกัน 
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โดยมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ มีระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุด 
ระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์มาก ระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ปานกลาง ระดับทัศนคติ
ต่อโฆษณาออนไลน์น้อย และระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์น้อยที่สุด 

สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานด้วย F-Test (Anova) พบว่าภาพรวมของพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ พบว่าค่าที่ได้ต่างมีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์ต่างกัน โดยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ มีระดับทัศนคติต่อ
โฆษณาออนไลน์น้อยที่สุด ระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ระดับทัศนคติต่อโฆษณา
ออนไลน์น้อย ระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ปานกลาง และระดับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์
มาก 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ 

สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
จากการหาความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ กับการรู้เท่าทันสื่อ

โฆษณาออนไลน์ พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ มีทิศทางความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาออนไลน์ ในทิศทางบวกในภาพรวมและมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือเมื่อ
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ ในทิศทางบวกการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ไปใน
ทิศทางบวกเช่นกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าที่ได้ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึง
ตอบรับสมมติฐานที่ว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน ์

จากการหาความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ กับการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์พบว่าทัศนคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ มีทิศทางความสัมพันธ์กับการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ในทิศทางบวกในภาพรวมและมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า กล่าวคือเมื่อ
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ ในทิศทางบวกการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ไปในทิศ
ทางบวกเช่นกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าที่ได้ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึง
ตอบรับสมมติฐานที่ว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
5.2.1 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
5.2.2 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
5.2.3 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
5.2.1 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก ซึ่ง

ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อโฆษณาออนไลน์นี้ เป็นตัวแทนของผลรวมค่าเฉลี่ยของทัศนคติในแต่ละด้าน
ที่ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ และมีระดับทัศนคติมาก
ในด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ คือเชื่อว่าโฆษณาออนไลน์ท าให้ผู้บริโภครู้ว่าตลาดในปัจจุบันมี
สินค้าอะไรขายอยู่บ้าง หรือแม้แต่ว่าการโฆษณายังช่วยให้ผู้บริโภคนั้นรู้ว่าสินค้าประเภทไหนที่
ต้องการและเลือกซื้อได้ตรงตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาออนไลน์มีมากมายและ
หลากหลายเป็นพื้นฐานของข้อมูลสินค้าต่างๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา ( 2547) ที่กล่าวว่า การโฆษณา ( Advertising) เป็นการ
สื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจ าเกี่ยวกับสินค้า และ
บริการ หรือความคิด ซึ่งระบุผู้อุปถัมภ์รายการได้ โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับสื่อ
โฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณาเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง สื่อกลางแจ้ง สื่อ
เคลื่อนที่  สื่อบุคคล ทางด้านศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2539) ได้กล่าวว่าการโฆษณาออนไลน์มีหน้าทีให้
ความรู้คือการโฆษณาออนไลน์ถือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และท าให้ทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตนอย่างไร 

นอกจากนี้ยังถือเป็นวัตถุประสงค์ของการโฆษณาออนไลน์  เพื่อแนะน าสินค้าหรือบริการ
ให้เป็นที่รู้จัก  พร้อมทั้งให้ผู้บริโภคหันมาสนใจใช้สินค้าหรือบริการน้ันๆ ของน ภวรรณ คณานุรักษ์  
และกัญธ์ อินทรโกเศศ ( 2549) ที่สอดคล้องกับว่าทัศนคติเป็นไปในทิศทางบวกด้านข้อมูลของ
โฆษณาออนไลน์ 
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ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจา แซ่เซีย ( 2541) ที่พบว่าทัศนคติของนักเรียน
และนักศึกษาที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์นั้น ผลออกมาว่านักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ที่ดีต่อโฆษณาโดยทั่วไป เพราะการโฆษณานั้นมีแนวคิดที่แปลกใหม่มีสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมกับ
ให้ความบันเทิง และให้ข้อมูลต่างๆ โดยกลุ่มนักเรียนเชื่อการโฆษณานั้นเป็นการให้ความรู้ และ
นักศึกษาบางกลุ่มให้ความเห็นว่าการโฆษณายังคงเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการตัดสินใจซื้อ 

ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้บริโภคมีทัศนคติในระดับมากในด้านที่ดีของโฆษณา
ออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าโดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการโฆษณาออนไลน์ เพราะการโฆษณาออนไลน์นั้นพื้นที่ที่ใช้นั้นไม่มีข้อจ ากัดและ
ราคาถูก สามารถใส่ข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก  ซึ่งต่างจากการโฆษณาในสื่อดั้งเดิม ที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่โฆษณานั้นๆ ซึ่งมีราคาแพงและมีอยู่อย่างไม่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นสื่อใดๆ  ก็
ตาม ซึ่งท าให้ข่าวสารข้อมูลถูกจ ากัด อันเนื่องมาจากเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อพื้นที่เพื่อโฆษณา 
(ณัฎยา จรูญกาญจนกุล, 2541) 

โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคและโฆษณา
ออนไลน์จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น  ทางด้านศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2539) ได้กล่าวว่า  จากการโฆษณาจึง
ท าให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์เท่ากับการโฆษณาเป็นตัวสร้างยอดขายและก าไรให้กับธุรกิจด าเนินไป
ด้วยดี ท าให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุน เป็นผลท าให้เกิดการสร้างงาน ซึ่งมีส่วนผลักดันให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

ส่วนประเด็นด้านบทบาททางสังคม / ภาพลักษณ์ ถือว่าผู้บริโภคมีระดับทัศนคติมาก คือ
โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภครู้เท่าทันกับแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบัน  และการโฆษณาเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชน ในประเทศหนึ่งและทั่วโลก การ
เผยแพร่ข่าวสารการโฆษณาจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การโฆษณา
ไม่ใช่มุ่งแต่ขายสินค้าเท่านั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) 

รวมถึงโฆษณาออนไลน์ท าให้ผู้บริโภครู้ว่ามีใครบ้างที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนผู้บริโภคใช้
สินค้านั้นเหมือนกัน และโฆษณาออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าใดที่จะสะท้อนหรือไม่สะท้อน
ความเป็นตัวตนของผู้บริโภคเอง ซึ่งสอดคล้องกับพจนา สัจจาศิลป์ (2554) กล่าวว่า การโฆษณาเป็น
การสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับชื่อยี่ห้อ  ตราสัญลักษณ์ของสินค้า และประเภทลักษณะ
คุณสมบัติของสินค้าว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง สินค้ามีการจัดจ าหน่ายที่ไหนบ้าง สินค้าและบริการใดได้รับ
ความนิยม  ท าให้เกิดการจูงใจและสร้างความต้องการในการบริโภคและกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการน้ันๆ โดยเฉพาะการโฆษณาที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย และ
หลงใหลในวัตถุนิยมมากกว่าเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตามความจ าเป็นพื้นฐานในการ
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ด ารงชีวิต นอกจากนี้การโฆษณาช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะโฆษณา
เพื่อสังคมจะช่วยปลูกฝังความคิด ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์มรดกสืบทอด
วัฒนธรรมไทยด้วยความภูมิใจ เช่น การโฆษณาโครงการหาร 2 ท าให้เยาวชนรู้จักการประหยัด
พลังงาน ได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของ ดวงพร เวทไว ( 2545) ที่ท าการศึกษาเร่ือง การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ การเปิดรับโฆษณาและทัศนคติที่มีต่อโฆษณา ซึ่งผลงานวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยคือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาในระดับปานกลาง โดย
ให้ความเห็นว่าโฆษณานั้นเป็นความบันเทิงสนุกสนาน และเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ของสินค้า รวมถึงบริการที่ตนสนใจ ทั้งนี้เพราะว่าโฆษณามีลักษณะหน้าที่ในการให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสินค้า 
 

5.2.2 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
ผลการวิจัยพบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะ

ผู้บริโภคมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะเนื้อหา
โฆษณาออนไลน์ได้ โดยส่วนมากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์ และสามารถ
ตระหนักถึงข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณาและความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์ การรู้เท่าทันสื่อใน
ปัจจุบันจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ 

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับบทความของบุบผา เมฆศรีทองค า (2554) เร่ือง 
การรู้เท่าทันสื่อ : การก้าวทันบนโลกข่าวสาร ที่บอกว่า การรู้เท่าทันสื่อ เป็นแนวคิดที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล เพราะว่าถือได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลังในการ
บริโภคสื่อ เพราะว่าหากบุคคลใดขาดการรู้เท่าทันสื่อย่อมตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น
บุคคลจะรู้เท่าทันสื่อได้นั้นจะต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่นทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน
เน้ือหาข่าวสารต่างๆ ทักษ ะการมีส่วนร่วม และรวมถึงปัจจัยอื่นๆ  เช่น  ปัจจัยบุคคล และ
สภาพแวดล้อมเป็นต้น 

ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์จะต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว 
ยังมีวิจัยที่สอดคลองอีกเร่ืองคือ งานวิจัยของ สุภาณี แก้วมณี ( 2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษา
การรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
พบว่าผลของการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ ท าการวัดระดับขั้นการรู้เท่าทันสื่อทั้งหมด 4 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นตระหนัก ขั้นเข้าใจ ขั้นวิเคราะห์สาร และขั้นประเมินผล ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลพบว่ากลุ่ม



165 

ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ระดับสูงในขั้น การตระหนักรู้ ส่วนขั้นเข้าใจ ขั้น
วิเคราะห์สาร และขั้นประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ระดับต่ า 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าผู้บริโภคจะมี
กระบวนการตัดสินใจหรือเชื่อถือโฆษณาออนไลน์มากน้อยเพียงใด แต่ในการวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มผู้บริโภคมีกระบวนการรู้เท่าทันสื่อในระดับดี ที่สามารถแยกแยะเนื้อหาจากการโฆษณาได้  
 

5.2.3 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์โดยรวมในระดับ

มาก ซึ่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์โดยรวมน้ี เป็นตัวแทนของผลรวมค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ในแต่ละสื่อ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  โดยสื่อโฆษณาออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีการ
หลีกเลี่ยงมากที่สุดคือ โฆษณาออนไลน์บน Youtube โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์มาก คือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส ซึ่งมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงได้แก่ กลุ่มตัวอย่างไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ และกดข้ามโฆษณา
ในยูทูบ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการหลบหลีกโฆษณาในยูทูบ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ หรือที่เราเรียกว่า Zapping โดยการใช้รีโมทคอนโทรล 
(Remote Control) ในการเปลี่ยนช่องจากรายการที่มีโฆษณา ไปยังช่องอ่ืนที่ไม่มีการโฆษณาใน
ขณะนั้น (Kaplan, 1985)  

ผลที่ได้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิจัยของ Lee and Lumpkin (1992 as cited in Speck and 
Elliott, 1997) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค และพบว่า 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์โดยใช้วิธีการ  Zapping ซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ในขณะที่มีการโฆษณา อีกหนึ่งงานวิจัยของ Mittal (1994) ที่ได้ท าการศึกษา
เร่ือง “Public Assessment of TV Advertising : Faint Praise  and Harsh Criticism” พบว่า ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์มากกว่าโฆษณาทางสื่ออ่ืนๆ 

หรือสอดคล้องกับ Eliminating Ads คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภค
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์หรือเปลี่ยนสถานีวิทยุระหว่างที่มีการโฆษณา และการทิ้ง
แผ่นใบแทรกโฆษณาก่อนที่จะอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ (Speck and Elliott, 1997) 

ระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากอีกสื่อหนึ่งคือ การโฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ (World Wide Web) เป็นสื่อออนไลน์อันดับที่ 2 ที่กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด 
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รองลงมาเจเนอเรชั่นวาย และเบบี้บูมเมอร์ส ตามล าดับกลุ่มเป้าหมายท าการเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อ
ข้ามหน้าต่างโฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาออนไลน์ รวมถึงปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็น
โฆษณาออนไลน์ขึ้นมา และไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ จากผลงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับการ Flipping Past Ads คือ รูปแบบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคเปิดข้าม
ชิ้นงานโฆษณาไปขณะที่ก าลังค้นหาเน้ือหาอ่ืนที่ต้องการ โดยจะเปิดข้ามหน้าที่มีการโฆษณาจ านวน
มากในสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อหาเนื้อหาในหน้าที่อยากอ่าน และเปลี่ยนช่องสถานีโทรทัศน์ เพื่อหารายการ
ที่อยากชม โดยไม่สนใจโฆษณา จะพบทั้งในสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ( Ferguson, 1994 
as cited in Speck and Elliott, 1997)  

การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา ได้มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก
เป็นอันดับที่ 3โดยมีเจเนอเรชั่นวาย มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด รองลงมา
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ โดย
กลุ่มเป้าหมายจะปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการโฆษณาออนไลน์  และไม่คลิกเข้าไปดู
รายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อความสนทนา  หรือแม้แต่จะไม่เข้าใช้
โปรแกรมสนทนาที่มีโฆษณาออนไลน์นี้อีก ซึ่งสอดคล้องกับ  Ignoring Ads คือ รูปแบบพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคเพิกเฉยไม่สนใจหรือท ากิจกรรมอื่น ในขณะที่เปิดรับสื่อ และให้
ความสนใจกับกิจกรรมนั้นมากกว่าการเปิดรับสื่อโดยเฉพาะในช่วงที่มีเนื้อหาโฆษณา ( Speck and 
Elliott, 1997) 

รวมถึง Heeter and Cohen (1998 as cited in Speck and Elliott, 1997) ยังพบว่า พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภคในสื่อชนิดหน่ึงจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาในสื่อชนิดอ่ืนๆ  ด้วย รวมถึงผู้บริโภคจะใช้การกดปุ่มกรอวิดีโอเทปให้เร็วขึ้น ( Fast 
Forward) หรือการกรอวิดีโอเทปไปข้างหน้า ในช่วงระหว่างที่มีการโฆษณาต่างๆ 

ในงานวิจัยนี้นอกจากสื่อที่กล่าวมา 3 อันดับ ยังมีอีก 1 สื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์น้อย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ใช้งานสื่อนี้ น้ันก็คือโฆษณาผ่านเกม
ออนไลน์  โดยเจเนอเรชั่น เอ็กซ์  (จ านวนที่ไม่เข้าเล่นเกม 85 คน) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน์มากที่สุด มารองลงมาเจเนอเรชั่นวาย  (จ านวนที่ไม่เข้าเล่นเกม 68 คน) และเบบี้บูมเมอร์ส 
(จ านวนที่ไม่เข้าเล่นเกม 100 คน) ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
เร่ือง "พฤติกรรม การติดเกมออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน
อายุ 12 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล"  กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปที่พัก
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุระหว่าง 12-65 ปี พบว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
พบว่า ตัวอย่างร้อยละ  26.0 ระบุเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน ในขณะที่ร้อยละ 74.0
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ระบุไม่ได้เล่นเกมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อีกประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งที่ค้นพบจากการส ารวจ
ในครั้งนี้ได้แก่ ความเป็นไปได้ของพฤติกรรม การติดเกมคอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์ต่อการน าไปสู่
การเล่นพนันแบบต่างๆ (ตัวอย่างร้อยละ 56.9) และการเล่นเกมจะท าให้มีปัญหาทางด้านสายตา
เน่ืองจากจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน (ตัวอย่างร้อยละ 78.3) รวมถึงไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน ท า
ให้ผลการเรียนลดลง ร่างกายไม่แข็งแรงเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ/หรือไม่ได้ออกก าลังกาย  

 
5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรม

การหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานย่อยที่ 1.1  ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 

ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผล
ของสมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงอายุของแต่ละเจเนอเรชั่นมีผลต่อทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก Assael (2004) ได้นิยามค าว่าทัศนคติไว้ว่าหมายถึง  การเรียนรู้
ของบุคคลซึ่งมีลักษณะโน้มเอียงในการประเมินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สะท้อนแนวโน้มความชอบ
หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น  

ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ( 2556) ได้นิยามทัศนคติไว้ว่า
หมายถึง  สภาวะความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ 
บุคคล หรือแม้กระทั่งประเด็นไปในทางที่ชอบและไม่ชอบ สนั บสนุนหรือคัดค้าน ซึ่งการ
ประเมินผลต้องอาศัยการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นสภาวะทางจิตใจที่ไม่
สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ 

กล่าวคือจากผลงานวิจัยพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาออนไลน์มาก
ที่สุด เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เป็นกลุ่มที่ชอบท าอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้
ความส าคัญเร่ืองความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่บ้างาน ท างานไม่ทุ่มเท 
ท างานในหน้าที่ตัวเอง  ตกเย็นก็รีบกลับบ้าน มีแนวคิดและการท างานเพียงล าพัง ไม่พึ่งพาใคร มี
ความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นเร่ืองปกติที่เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์มีทัศนคติบวกมากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืนๆ (รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2555)  

ส่วนเจเนอเรชั่นวายมีระดับทัศนคติมากแต่น้อยกว่าเจเนเรชั่นเอ็กซ์ แต่มากกว่าเบ
บี้บูมเมอร์  เพราะเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเ ทอร์เน็ตและเทคโนโ ลยี 
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ไอที มีคุณลักษณะที่แตกต่างกับคน 2 กุล่มข้างต้นเป็นอย่างมาก เช่น เก่งกล้าสามารถทั้งด้าน
ความคิดและการแสดงออก ทะเยอทะยาน เรียกร้องสูง รักษาสิทธิ์อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ชอบความท้าทายในงาน (สมพร, 2553) ส่วนเบบี้บูมเมอร์จะเป็นคน
ที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้
เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ  คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความ จงรักภักดีกับ
องค์กรอย่างมาก และถ้ามีความเชื่อด้านใดแล้วจะเปลี่ยนความเชื่อนั้นค่อนข้างยาก (รัชฎา อสิสนธิ
สกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2555)  

สมมติฐานย่อยที่ 1.2  ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 
ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลของ
สมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงอายุของแต่ละเจเนอเรชั่นมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ เพราะการรู้เท่าทันสื่อทางพรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ ( 2548) ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
รู้เท่าทันสื่อว่าเป็นการอ่านสื่อให้ออก เพื่อมีความสามารถในหารวิเคราะห์สื่อ เข้าใจพัฒนาของ
ทักษะในการเข้าถึงสื่อ และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึง  Potter (2004) ได้กล่าวว่า 
แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในทางใดทางหนึ่งและ
ระดับใดระดับหนึ่ง แต่ก็แตกต่างจากกระบวนการทัศน์อิทธิพลของสื่อมวลชน ( Media Effect 
Paradigm) ซึ่งการตีความนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแต่ละเจเนอเรชั่น 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือเจเนอเรชั่นวาย และเบบี้บูมเมอร์ ตามล าดับ ซึ่งลักษณะพฤติกรรม
ของทั้ง 3 เจเนอเรชั่นเหมือนสมมติฐานย่อยที่ 1.1 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงแก้ว เธียร
สวัสดิ์กิจ (2552) ศึกษากระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวทางโทรทัศน์ของผู้รับสาร
สตรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis)  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุน้อยมีแนวโน้มให้ความสนใจและตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของโฆษณาครีมปรับสีผิวขาว
ที่มีต่อสังคมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุมาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากยังมีพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวในด้านจิตใจ ( Phychology) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
น้อย และผู้รับสารมีการน าความรู้เท่าทันสื่อโฆษณาไปใช้ในชีวิตประจ าวันค่อนข้างน้อย   

การรู้เท่าทันสื่อนอกจากอายุ (Age) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงและการตอบสนอง
ต่อสื่อ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอายุมากกับคนวัยหนุ่มสาว พบว่าผู้ที่มีอายุมากมีระดับของ
การเข้าถึงสื่อใหม่น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาว แต่มีความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์สูงกว่า ยังหมายถึง 
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-economic Status : SES) เพศ (Gender)  ความพิการหรือ
การไร้ความสามารถ (Disability) การออกแบบของเทคโนโลยีและเนื้อหา  (Design) คุณค่าที่รับรู้ได้ 
(Percived Value) ความสามารถในตน ( Self-efficacy) หรือแม้แต่ส่วนประกอบทางครอบครัว 
(Family Composition) และสถานที่ท างาน ( Work) ล้วนมีความส าคัญต่อความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางซึ่งยอมส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น  Buckingham 
et al. (2005 อ้างถึงใน บุบผา เมฆศรีทองค า, 2554, น. 2) 

สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 
ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลของ
สมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงอายุของแต่ละเจเนอเรชั่นมีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ โดย  Speck and Elliott (1997) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณา คือ พฤติกรรมใดๆ  ก็ตามที่ผู้ใช้สื่อ ไม่เปิดรับหรือลดการเปิดรับเนื้อหาของโฆษณา ในสื่อ
นั้นๆ  

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้คือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ มากกว่าเจเนอเรชั่นวาย และเบบี้บูมเมอร์ตามล าดับ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธีระเสรษฐ์ ฤกษ์อ านวยโชค (2550) ท าการศึกษาเร่ืองความเคลือบแคลงใจในโฆษณา 
ซึ่งความแตกต่างของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า  

นอกจากนี้ยังคงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Speck and Elliott (1997) ที่พบว่า
ปัจจัยทางด้านอายุมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในวิทยุกระจ่ายเสียง 
กล่าวคือ กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าย่อมมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อหลบหลีก
โฆษณาได้ดีกว่า เช่น การใช้รีโมทคอนโทรลมักมีการใช้งานได้คล่องแคล่วกว่ากลุ่มที่มีอายุมาก ซึ่ง
ส่งผลให้เห็นว่ากลุ่มคนที่อายุน้อยย่อมมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณามากกว่า ผู้บริโภคที่นิยม
เปิดรับโทรทัศน์หรือวิทยุแบบสุ่ม มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนช่องหรือสถานีวิทยุมากกว่า
ผู้บริโภคที่ไม่นิยมเปิดรับสื่อแบบสุ่ม ( Abernethy, 1991; Ferguson and Perse, 1993; Heeter & 
Cohen, 1988; Heeter and Greenberg, 1985 as cited in Speck and Elliott, 1997) แต่ผลงานวิจัยที่ได้
กลับมีความแตกต่างจากผลงานวิจัยของ เอกกมล พวงเกษม ( 2545) ที่ศึกษาเร่ือง ความเชื่อ ทัศนคติ
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ต่อโฆษณาของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง ผลพบว่าไม่พบความ
แตกต่างกันของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.1  ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 
ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลของ
สมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงทัศนคติที่มากที่สุด ส่งผลให้มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
มากที่สุด มากกว่าระดับทัศนคติมาก ระดับทัศนคติปานกลางตามล าดับ ซึ่งพรทิพย์ สัมปัตตะวนิ ช 
(2536) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีทิศทางเมื่อได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคลนั้น มีระดับความมากน้อย ระดับความหนาแน่น ที่แตกต่าง
กันไป ยิ่งบุคคลนั้นมีการเรียนรู้ซ้ าและเข้าใจมากเพียงใดยิ่งท าให้เกิดความเข้าและการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์มากขึ้นไปด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับองค์การยูเนสโก คณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภายุโรป 
(European Parliament) มีหลายสื่อหลายองค์กรที่ให้ความเห็นตรงกันว่า ทักษะที่ส าคัญในการรู้เท่า
ทันสื่อนั้นประกอบด้วย 4 ประการ คือ ทักษะการเข้าถึง การวิเคราะห์ กระประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ทาง Thoman and Jolis (2008 อ้างถึงใน  บุบผา เมฆศรีทองค า,  2554) ที่บอก
ว่าได้เพิ่มทักษะการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดทัศนคติ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหาที่ดี 

สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 
ประชากรที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผล
ของสมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงทัศนคติที่มากที่สุด ส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มากที่สุด มากกว่าระดับทัศนคติน้อยที่สุด เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติยิ่งน้อยท าให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์มาก กล่าวคือไม่รับชมโฆษณา 
เพราะเชื่อว่าโฆษณาส่งผลเสียไม่ว่าจะท าให้เยาวชนซื้อของที่ไม่จ าเป็น บางโฆษณาก็โฆษณาเกิน
จริง โฆษณามีมากมายจนท าให้เกิดความรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องสนใจในโฆษณานั้นๆ 
(พจนา สัจจาศิลป์, 2554) 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องที่ว่าผู้บริโภคต่างมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง มีทัศนคติและ
ความเชื่อเกิดจากประสบการณ์อันเป็นผลมาจากอิทธิพลในการอบรมสั่งสอนของสถาบันครอบครัว
ที่มั่นคงหรือมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของบรรพบุรุษ การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นรวมทั้งการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการเรียนรู้และกระบวนการรับรู้ 
ดังนั้น สารโฆษณาจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบมากนัก เพราะผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นตนเองใน
สิ่งที่ถูกต้องและมีการวิเคราะห์โฆษณาด้วยปัจจัยหลายๆด้าน (พจนา สัจจาศิลป์, 2554) 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาออนไลน์ 

สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 

ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งผลของสมมติฐานได้ออกมา
ชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว มีระดับความสัมพันธ์ต่ า แต่มีความสัมพันธ์ไปในทิศ
ทางบวก คือทัศนคติมีความสัมพันธ์และการรู้เท่าทันสื่อ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพพร สุนะ ( 2556) ท าการศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ
ในการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีทัศนคติทิศทางที่ดีต่อโฆษณา และมีความคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจตัวเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 

นอกจากนี้ทาง Rozendaal et al. (2011) ได้ท างานวิจัย เร่ืองการรู้เท่าทันโฆษณาและ
การป้องกันผลกระทบจากการโฆษณา มีวัตถุประสงค์ในการพูดถึงแนวคิดรู้เท่าทันสื่อ แบ่งออกเป็น 
3 มิติ คือมิติที่ 1 คือแนวคิดในการรู้เท่าทันสื่อ มิติที่ 2 คือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม และมิติที่ 3 คือ
แนวคิดทัศนคติ คือคนเราจะต้องมี ความแคลงใจที่มีต่อโฆษณา หรือมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อใน
โฆษณา ไม่ชอบในโฆษณาคือทัศนคติทางลบในโฆษณา  เพื่อให้เกิดการระแวงและมีการรู้เท่าทัน
สื่อได้ง่ายขึ้น 

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ออนไลน ์

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ซึ่งผลของสมมติฐานได้
ออกมาชี้ให้เห็นว่า  ความสัมพันธ์ทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง แต่มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก คือทัศนคติมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Speck and Elliott (1997) ที่พบว่าทัศนคติต่อ
โฆษณามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา และยังเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถใช้
ท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาได้ เพราะว่าตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้น้ัน เป็นอีกหนึ่งตัวแปร
ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาได้ดีนอกเหนือไปจากตัวแปรด้านประชากร  ตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือแม้แต่ตัวแปรด้านปัญหาการสื่อสารของโฆษ ณา เพราะว่าผู้บริโภคเชื่อว่า
โฆษณามีความน่าสนใจ และมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ก็จะสามารถลดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณาได้  แต่ถ้าโฆษณานั้นท าให้ผู้บริโภคเกิดความร าคาญ ก็จะท าให้ผู้บริโภคเหล่านั้นมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ได้ 

ผลที่ได้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Lee and Lumpkin (1992 as cited in Speck and 
Elliott, 1997) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค และพบว่า 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์โดยใช้วิธีการ  Zapping คือการเปลี่ยน
ช่องโทรทัศน์ในขณะที่มีการโฆษณา เน่ืองจากผู้บริโภคมีความเชื่อว่าโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มักไม่
ค่อยให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นประจ า มักมี
ทัศนคติที่เป็นลบต่อโฆษณามากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น 

นอกจากนี้งานวิจัยของชนากานต์ วิจักขณ์ศิลป์ ( 2551) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติ การ
หลีกเลี่ยงโฆษณา และความต้องการการควบคุมโฆษณาของผู้บริโภค พบว่าทัศนคติโดยรวมต่อ
โฆษณามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ซึ่งหมายถึงถ้ากลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติโดยรวมต่อโฆษณาในทิศทางบวก กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาใน
ปริมาณที่ลดลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อโฆษราในทิศทางลบ กลุ่มตัวอย่างจะมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1) บริษัทโฆษณา นักการตลาด ควรจะท าการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ตรงไปตรงมา ท า เพราะจากผลงานวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น กล่าวคือ 
ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือ ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง กับการโฆษณา ดังนั้น
นักการตลาดควรท าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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2) จากผลงานวิจัยพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นบริษัทโฆษณา และนักการตลาด ควรศึกษาหาข้อมูลจากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
เพื่อน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

3) จากผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ อายุ 35-49 ปี เป็นกลุ่มที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อมากที่สุด รองลงมาคือ  เจเนอร์เรชั่นวาย อายุ  18-34 ปี และเบบี้บูมเมอร์สอายุ 50-68 ปี รู้เท่า
ทันสื่อน้อยที่สุด ดังน้ันหน่วยงานต่างๆ  ควรจัดอบรมให้ความรู้ไปยังกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สมากขึ้น 
เช่นเดียวกับกลุ่มเจอเนอร์เรชั่นวาย เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีการรู้เท่าทันสื่อต่ า 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นควรจะขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลไปยังจังหวัดอ่ืนๆให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เพราะตามต่างจังหวัดมีสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละพื้นที่ 

2) ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่นจากการสัมภาษณ์หรือการสนทนา และ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

3) ควรท าการศึกษาไปยังกลุ่มของนักการตลาด บริษัทโฆษณาเพื่อให้ได้มุมมองใน
อีกมุมมองที่แตกต่างจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนเอกชนไม่หวังผล
ก าไรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้วย 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกกรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์  
 
 
 
 

   
 
   
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเคร่ืองหมาย X ลงใน (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริง และ
ความคิดเห็นของท่าน 
 
1. เพศ 
 (     )  1. ชาย     (     )  2. หญิง 
 
2. อายุ ……………….. ปี 
  
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิจัย ตามหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความร่วมมือทุกท่านตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป โดยข้อมูลของ
ท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกได้เป็น 4ตอน ดังน้ี 
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (     )  1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.(     )  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 (     )  3. อนุปริญญา / ปวส.  (     )  4. ปริญญาตรี 
 (     )  5. ปริญญาโท   (     )  6. ปริญญาเอก 
4.  อาชีพ 
 (     )  1. นักเรียน / นิสิต, นักศึกษา (     )  2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (     )  3. พนักงานบริษัทเอกชน (     )  4. รับจ้างทั่วไป 
 (     )  5. ค้าขาย     (     )  6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

(     )  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (โดยประมาณ)  
 (     )  1. ต่ ากว่า 10,000 บาท  (     )  2. 10,001 - 20,000 บาท 
 (     )  3. 20,001 - 30,000 บาท  (     )  4. 30,001 - 40,000 บาท 
 (     )  5. 40,001 - 50,000 บาท  (     )  6. 50,001 - 60,000 บาท 
 (     )  7. 60,001 - 70,000 บาท  (     )  8. 70,001 - 80,000 บาท 
 (     )  9. 80,001 - 90,000 บาท  (     )  10. 90,001 - 100,000 บาท 
 (     )  11. ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ 
ค าชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง และ
ความคิดเห็นของท่าน 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

 ด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ 
1. การโฆษณาออนไลน์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่มี
คุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 

     

2. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าสินค้าชนิด
ไหนมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านมองหา 

     

3.โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าตอนนี้มีสินค้า 
บริการ ใดบ้างที่อยู่ในตลาด 

     

4. โฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล      
 ด้านบทบาททางสังคม / ภาพลักษณ์ 
5. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่าจะซื้อสินค้า
ใดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น 

     

6. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้ว่ามีใครบ้างที่
มีไลฟ์สไตล์เหมือนท่านใช้สินค้านั้นเหมือนกัน 

     

7. โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านรู้ว่าสินค้าใดที่
จะสะท้อนหรือไม่สะท้อนความเป็นตัวตนของ
ท่าน 

     

8. โฆษณาออนไลน์ช่วยให้ท่านทันกับแนวโน้ม
ทางสังคมในปัจจุบัน 

     

ด้านความบันเทิงของโฆษณาออนไลน์ 
9. บ่อยครั้งที่โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านสนุก
และให้ความบันเทิง 
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ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 
10. บางเวลา โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึก
เป็นสุขเมื่อได้คิดถึงสิ่งที่เห็นจากโฆษณา
ออนไลน์ 

     

11. บางคร้ังโฆษณาออนไลน์มีความสนุกสนาน
มากกว่าเนื้อหาของสื่ออ่ืนๆ 

     

12. โฆษณาออนไลน์บางครั้งก็สร้างความสนุก
ได้ 

     

ด้านท่ีดีของโฆษณาออนไลน์ส าหรับเศรษฐกิจ 
13. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์จะช่วยให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 

     

14. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการโฆษณา 

     

15. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์มักส่งเสริมการ
แข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

     

16. โดยทั่วไป โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อ
สินค้าที่มีราคาถูกลง 

     

ด้านวัตถุนิยม 
17. โฆษณาออนไลน์ท าให้เกิดสังคมวัตถุนิยมที่
ท าให้ท่านให้ความสนใจที่จะซื้อและเป็นเจ้าของ
สินค้าต่างๆ 

     

18. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อสินค้าที่แพง
เกินกว่าความสามารถที่จะซื้อเพื่อน ามาอวดผู้อ่ืน 

     

19. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการ 

     

20. โฆษณาออนไลน์ท าให้ท่านซื้อของจ านวน
มาก  ทั้งที่ท่านไม่ได้ต้องการจริงๆ 
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ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านความถูกต้องของโฆษณาออนไลน์ 
21. ท่านเชื่อมั่นในโฆษณาออนไลน์      
22. สินค้า บริการที่ท่านเห็นจากโฆษณา
ออนไลน์จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่โฆษณาไว้ 

     

23.  โฆษณาออนไลน์มักท าให้ท่านเข้าใจผิดใน
เน้ือหาสาระส าคัญของสินค้า 

     

24. โฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ 

     

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
ค าชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง และ
ความคิดเห็นของท่าน 
 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านมีความสามารถการแยกแยะโฆษณา
ออนไลน์จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ 

     

2. ท่านมีความสามารถในการท าความเข้าใจ
ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณาออนไลน์ 

     

3. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสารที่
เจ้าของสินค้าโฆษณาออนไลน์ได้น าเสนอ 

     

4. ท่านมีความสามารถในการเข้าใจความคิดของ
กลุ่มผู้บริโภคที่รับสารโฆษณาออนไลน์ 

     

5. ท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจในโฆษณา
ออนไลน์ที่จะพยายามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
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การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ของท่านโดยการเปลี่ยนความคิด เช่น ทัศนคติ
และการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
6. ท่านมีความสามารถเข้าใจว่านักโฆษณา
เจาะจงใช้กลวิธีใดในการโฆษณาออนไลน์เพื่อ
เป็นการเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค 

     

7. ท่านมีการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
โฆษณาออนไลน์และความเป็นจริงของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

     

8. ท่านมีความสามารถจดจ าความรู้เกี่ยวกับ
โฆษณาออนไลน์จากความทรงจ าขณะที่รับสาร
จากโฆษณาออนไลน์ 

     

9. ท่านมีความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์มาใช้ ขณะที่รับสาร
จากโฆษณาออนไลน์ได้ 

     

10. ท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณา
ออนไลน์ 

     

11. ท่านไม่ชื่นชอบในโฆษณาออนไลน์      
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ตอนท่ี 4แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
ค าชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง และ
ความคิดเห็นของท่าน 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
 

ทุกครั้ง บ่อยๆ บางครั้ง 
นานๆ 
ที 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 

การโฆษณาด้วยการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine Optimization) 
1. ท่านไม่คลิกลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏขึ้นมา
เมื่อได้ผลการสืบค้น 

     

2. ท่านไม่ใส่ใจกับลิงค์ผู้สนับสนุนที่ปรากฏ
ขึ้นมาเมื่อได้ผลการสืบค้น 

     

3.  ท่านปิดหน้าต่าง Window ของเว็บไซต์ทิ้ง
เมื่อเห็นโฆษณาออนไลน์ 

     

การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ( World Wide Web) 
4. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ 

     

5. ท่านเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเพื่อหลบหน้าต่าง
โฆษณาออนไลน์เพื่อไม่ให้เห็นโฆษณา
ออนไลน์ 

     

6. ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณา
ออนไลน์ขึ้นมา 

     

การโฆษณาผ่านกระดานสนทนา (Webboard) 
7. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ในกล่องรายชื่อผู้ติดต่อหรือกล่อง
ข้อความสนทนา 

     

8. ท่านปิดหน้าต่างโปรแกรมสนทนาที่มีการ
โฆษณาออนไลน์ 

     

9.ท่านจะไม่เข้าใช้โปรแกรมสนทนาที่มีโฆษณา
ออนไลน์นี้อีก 
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สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
10. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ 

     

11. ท่านเลื่อนเว็บเพื่อหลบหลีกโฆษณา
ออนไลน์ 

     

12. ท่านปิดหน้าต่างทิ้งทันทีเมื่อเห็นโฆษณา
ออนไลน์ 

     

13. ท่านลบความสัมพันธ์จากเพื่อนที่เอา
โฆษณาออนไลน์มาโพสต์ 

     

การโฆษณาผ่านเกมออนไลน์ 
14. ท่านเลิกเล่นเกมนั้นทันที      
15. ท่านเล่นเกมเฉพาะเกมที่ไม่มีโฆษณา
ออนไลน์ 

     

สื่อโฆษณาออนไลน์บน Youtube 
16. ท่านกดข้ามโฆษณาในยูทูป      
17. ท่านไม่คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโฆษณา
ออนไลน์ 

     

พฤติกรรมทั่วไปในการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์  
18. ท่านหาวิธีจัดการเพื่อไม่ให้โฆษณา
ออนไลน์ขึ้นมาให้ท่านเห็นอีก 

     

19. ท่านกดปิดหรือท าสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้เห็น
โฆษณาออนไลน์ 

     

20. ออนไลน์ขึ้นมาท่านไม่สนใจและไม่
พยายามท าอะไรกับโฆษณาออนไลน์นั้นๆ 

     

 
............................................................ขอบคุณค่ะ........................................................ 
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