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บทคัดย่อ 

ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร สื่ออินสตาแกรม ซึ่งใน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ1)เพ่ือศึกษาโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง 2)เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของผู้รับสารที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 3)เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  ในส่วนของวิจัยคุณภาพจากการวิเคราะห์โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียง ใช้วิธีการ
ศึกษาจากเอกสาร บทความ และทฤษฏี พบว่าโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง มีการใช้
รูปแบบการแฝง ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันคือ การแฝงกับบุคคล การแฝงกับวัตถุ และ การแฝงกับเนื้อหา 
ส่วนเชิงปริมาณได้ศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ตัวอย่าง คือผู้ที่ใช้สื่ออินสตาแกรมที่มีอายุระหว่าง 
15-40 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บข้อมูล 
และใช้การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่ เป็นการวัดผล ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 21-25ปีมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการปัจจุบันที่ระดับปริญญาตรี และอยู่ในสถานะนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ในด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมอินสตาแกรมของผู้มี
ชื่อเสียง ไม่ชอบให้มีการโฆษณาแฝงผ่านทางสื่อ อินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง เพราะรู้สึกร าคาญ เนื่องจาก
มีปริมารโฆษณาท่ีมาก และกลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันโฆษณาแฝงที่อยู่ในสื่ออินสตาแกรม ในส่วนของทัศนคติต่อ
การใช้ผู้มีชื่อเสียง พบว่า การให้ ผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้โฆษณา นั้นมีความเห็นว่า ผู้มีชื่อเสียงที่เลือกมา
ท าการศึกษา มีความเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนสินค้าและบริการ เพราะท าให้สินค้าและบริการ มีความ
โดดเด่น น่าเชื่อถือ  ด้านพฤติกรรมกลุ่มผู้ที่ตัดสินใจซื้อคือกลุ่มที่ติดตามและเป็นแฟนคลับของตัวผู้มี
ชื่อเสียง เพราะความชอบในตัวผู้มีชื่อเสียงจึงเป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อสินค้าตามที่ผู้มีชื่อเสียงโฆษณา และส่วน
ที่ไม่ซื้อคือ กลุ่มผู้ที่ติดตามอินสตาแกรมแต่เป็นบุคคลทั่วไป จึงไม่ได้เกิดการกระตุ้นให้ซื้อตามเพียงแต่รับชม
เท่านั้น 
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Abstract 

Consumers’ attitude towards hidden advertisement of Celebrity in Bangkok, case 
study: Instagram. This research has the objectives, as follows: 1) To study the hidden 
advertisement of Instagram of a celebrity; 2) To study the attitude of the audience to 
hidden advertisement of celebrity in Instagram and 3) To study the attitudes of 
consumers towards hidden advertisement of the celebrity through Instagram affecting 
behavior of decision making to buy things.     

This research is a qualitative and quantitative research. In terms of qualitative 
research, the research was made from analyzing of hidden advertisement of a celebrity. 
The researcher used the method of study of documents, articles and theories. It was 
found that the hidden advertisement through Instagram of celebrity, there were three 
forms of hidden forms, as follows: hidden advertisement with people, hidden 
advertisement with objects and hidden advertisement with content. The quantitative 
research, the researcher studied from 200 samples, who were those that used Instagram 
having age between 15-40 years, living in Bangkok. The researcher used an online 
questionnaire as a research tool in data collection the researcher used searching of mean, 
percentage, standard deviation and test of constant value to be measuring of results.  

The study result showed that the majority of the respondents were females more 
than males, aged between 21-25 years old as the most of all. Most respondents had 
current education at the undergraduate level and being students / university students 
and had average income per month at 10,000-15,000 Baht per month. In attitudes, it was 
found that samples watching Instagram of celebrity did not like hidden advertisement 
through the media of instagram of a celebrity as samples felt annoyed because there 
were a lot of advertisement. Samples knowingly knew the purpose of hidden 
advertisement in media of instagram. The attitude towards the use of a celebrity that, it 
was found that making Celebrity as an advertiser, samples had opinion that celebrity who 
were chosen to study were appropriate to the representation of products and services 
because the products and services would be made outstanding and reliable. Regarding 
behavior of groups who decided to buy things were groups of followers and fans of 
Celebrity because preference of the celebrity; it was motivation to buy such products as 
Celebrity advertised. Groups who did not buy products were groups who followed 
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instagram, but they were general people, so there was no motivation to buy products, 
they watched the instagram as visitors only 

บทน า             

 สื่อโซเชียลมีเดียที่มีการโฆษณาออนไลน์ มีสมาชิกทั่วโลกและมีการพูดถึงอย่างมากคงหนีไม่พ้น
แอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนที่มีชื่อว่า อินสตาแกรม(Instagram) ที่ใช้การถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือแล้วแชร์
ลงอินเทอร์เน็ต เมื่อฟังดูอาจเป็นเรื่องธรรมดาของการใช้งาน ผู้บริโภคต่างก็เคยใช้งานผ่านทางเฟซบุ๊คหรือท
วิตเตอร์กันมานานแล้ว เพียงแต่ว่าจุดเด่นของอินสตาแกรมก็คือ ความง่ายต่อการใช้งานมีลูกเล่นอย่างการ
แต่งรูป(Filter) รวมไปถึงสังคมผู้ใช้อินสตาแกรมด้วยกันที่สามารถแลกเปลี่ยนดูภาพและสนทนาโต้ตอบกัน
ได้ จากภาพที่ถ่ายลงสามารถสื่อสารออกมาได้หลากหลายความคิดและพฤติกรรมผู้ใช้สมารท์โฟนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นมีความชื่นชอบการถ่ายรูปอยู่ในตัวจึงท าให้อินสตาแกรมก้าวเข้ามาอยู่ในใจ
ผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยิ่งท าให้อินสตาแกรมได้รับความสนใจจาก
เหล่านักการตลาดและผู้ประกอบการต่างๆเพ่ือเป็นสื่อใหม่เชื่อมไปยังกลุ่มเป้าหมาย   

 จากการโฆษณาแฝงผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยการใช้การโฆษณาแฝงไปกับผู้มี
ชื่อเสียงที่เรามักจะพบเห็นจากสื่อโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร เป็นส่วนใหญ่และที่ผู้มีชื่อเสียงเลือกใช้ช่องทาง
ออนไลน์จากอินสตาแกรมก็เพราะว่าเนื้อหาและภาพถ่ายบนแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมเมื่อเกิดการแบ่งปัน
จะสามารถกระจายแบบปากต่อปากได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการใช้งานที่ง่ายสะดวก รวดเร็วไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย มีผู้ใช้งานร่วมเป็นจ านวนมากและยิ่งมีดาราผู้มีชื่อเสียงท่านอ่ืนๆนิยมใช้กันเป็นจ านวนมากก็ยิ่ง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมแรงขึ้นตามล าดับ เพราะด้วยวิธีการโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคนั้นหันมาให้ความส าคัญของการได้ข้อมูลจากบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือ ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและการบริการ ท าให้ผู้ทรงอิทธิพลกลายเป็นกุญแจส าคัญของ
เครื่องมือทางการตลาด ในส่วนของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ผู้วิจัยได้เลือกมาท าการศึกษาในครั้งนี้คือ วิริฒิพา 
ภักดีประสงค์(วุ้นเส้น) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นพิธีกรทางช่อง Chanel[V]Thailand ผลงานละคร
ทางโทรทัศน์ และจัดอยู่ในกลุ่มดาราประเภทความสวยความงาม เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเพราะผู้มีชื่อเสียงท่าน
นี้มีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมอยู่ 1.41ล้านคนและ อยู่ในอันดับ5ของอันดับความนิยมผู้มีชื่อเสียงทาง
อินสตาแกรมปี พ.ศ.2557  ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 

และ ติดอับดับ 3 ในกลุ่มผู้มีชื่อเสียงที่มีร้านค้าติดตามมากที่สุด ซึ่งร้านค้าที่ติดตามมีจ านวน 42,111ร้าน 
ดังภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 

 อย่างไรก็ตามโฆษณาทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันจัดเป็นเครื่องมือในการท า
การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing)ได้เป็นอย่างดี หากผู้มีชื่อเสียงและเจ้าของตราสินค้ามีการวาง
แผนการใช้งานและหาช่องว่างในการเข้าไปแทรกตัวได้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดเป็นการตลาดแบบบอกต่อได้
อย่างดี   

ปัญหาน าวิจัย           
 1.โฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเป็นอย่างไร     
 2.ทัศนคติต่อชิ้นงานโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเป็นอย่างไร  
 3.ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มี
ชื่อเสียงอย่างไร 
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วัตถุประสงค ์           

 1.เพ่ือศึกษาโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง     
 2.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม      
 3.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

สมมติฐานการวิจัย          

 ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อมีความสัมพันธ์กัน 

ขอบเขตการวิจัย           

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยในส่วนเชิงคุณภาพผู้วิจัยเน้นศึกษา
งานโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม และส่วนของวิจัยเชิงปริมาณศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม โดยเจาะจงงานโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงคือ  คุณวิริฒิ
พา ภักดีประสงค์(วุ้นเส้น) ผู้วิจัยจึงสอบถามผู้บริโภคในช่วงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดังนั้น การกล่าวถึงงาน
โฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมผู้มีชื่อเสียงและทัศนคติต่อโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมในงานวิจัยชิ้นนี้จึง
จ ากัดอยู่ในช่วง 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557 เท่านั้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

 1. .ท าให้ทราบถึงทัศนคติต่อสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ทัศนคติความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางสื่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์ให้
เหมาะสมกับทัศนคติของผู้บริโภค        

 2.เพ่ือเป็นแนวทางให้นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนสื่อโฆษณา และผู้ที่สนใจ
โฆษณาออนไลน์ทั่วไปในการวางแผนโฆษณาในอินเทอร์เน็ต     
 3.ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

 นิยามศัพท์          
 ทัศนคติของผู้บริโภค หมายถึง ความรู้สึกภายในของบุคคลที่มีผลออกมาเป็นการประเมิน
ความรู้สึกโดยรวมที่มีต่อโฆษณาทางอินสตาแกรมแล้วแสดงออกมาเป็นความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ เห็นด้วย-ไม่
เห็นด้วยต่อชิ้นงานโฆษณา  มีคะแนนในเชิงบวกหรือเชิงลบ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน
ดังนี้ ความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นด้านความโดดเด่น ความคิดเห็นด้านความเหมาะสม 
และความคิดเห็นด้านความน่าดึงดูดใจ       
 ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ของผู้บริโภค          
 ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ที่ใช้อินสตาแกรมมีการรับรู้และจดจ าโฆษณาทางอินสตาแกรมที่มีสินค้าวาง
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อยู่ในรูปภาพจากทางอินสตาแกรมที่ผู้ผลิตต้องการสื่อลงไป เช่น จดจ าสินค้าและประเภทสินค้าได้ สามารถ
ระบุยี่ห้อและบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ท าการโฆษณาได้    

 โฆษณาแฝง หมายถึง การสอดแทรกสินค้าไว้ในภาพถ่ายทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงคือ    วิ
ริฒิพา ภักดีประสงค์(วุ้นเส้น) พร้อมเนื้อหาลักษณะของสินค้า ที่เข้าไปอยู่ในรูปภาพ อย่างแนบเนียน โดย
สินค้าท่ีศึกษาโฆษณาแฝง ในที่นี้ได้แก่ Busher, Lersha, Mommys chilli, Natur plus, zaina,       
Salviar white, Varista Brand , Thee accessories, Fiat by Pom_vinij, Merci, Cream care, 
SainthK_thailand, Finn,Sansiri, Inhershoess, La Boutique, Balyth, virithipa apparel, jewel 
addict และ Snail White         
 เนื้อหาที่ปรากฏในโฆษณาแฝง หมายถึง บุคคลผู้มีชื่อเสียง ตัวสินค้า ค าบรรยายใต้รูปภาพของ
โฆษณาแฝง          
 การน าเสนอโฆษณาแฝง  หมายถึง รูปแบบที่ปรากฏในโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มี
ชื่อเสียง ได้แก่  

 -  แฝงกับบุคคล หมายถึง สอดแทรกสินค้าหรือลักษณะของสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือมี
ความสัมพันธ์กับตัวผู้มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ  

 -  แฝงกับวัตถุ หมายถึง น าสินค้าเข้าไปตั้งวางเพ่ือให้ปรากฏอยู่บนรูปของผู้มีชื่อเสียง  

 -  แฝงกับเนื้อหา หมายถึง มีข้อความบรรยายประกอบรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่อยู่ในโฆษณา
ของผู้มีชื่อเสียง 

บุคคลผู้มีชื่อเสียง หมายถึง บุคคลที่เป็นที่รู้จักสาธารณะเพราะความมีชื่อเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่สามารถน าเสนอโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าได้หรือเป็นผู้ที่รับรองสินค้าและโฆษณา ในการวิจัยครั้ง
นี้ผู้มีชื่อเสียงที่ผู้วิจัยเลือกคือ วิริฒิพา ภักดีประสงค์(วุ้นเส้น)      

อินสตาแกรม หมายถึง การบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร
กัน โดยผ่านการท ากิจกรรม คือ การโพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดีโอ ถามตอบในเรื่องที่สนใจ  

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ความเป็นไปได้ของผู้บริโภคที่รับรู้โฆษณาแฝงทางอินสตาแก
รมของผู้มีชื่อเสียงแล้วมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามที่ผู้มีชื่อเสียงนั้นโฆษณา ด้วยเหตุผลใด หรือถ้าไม่ซื้อ ไม่
ซื้อเพราะเหตุผลใด 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง            

แนวคิดทัศนคติ          
 ทัศนคติ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการ
ประเมินผลตามความคิดและความรู้สึกจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา สามารถมีความรู้สึกทั้งในเชิงบวกและ
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เชิงลบ  เนื่องจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงควรกล่าวถึงลักษณะของ
ทัศนคติแบบรวมๆ ที่ท าให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีขึ้นซึ่งลักษณะของทัศนคติ    

 จากการศึกษาแนวคิดทัศนคติ ท าให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงความคิดของผู้รับสารซึ่งในงานวิจัยด้าน
ทัศนคติของผู้รับสารนั้นมีผลทั้งเชิงลบและเชิงบวก ในเชิงลบนั้นคือผู้รับสารเกิดความร าคาญต่อตัวโฆษณา
แฝงของผู้มีชื่อเสียงในเชิงบวกคือผู้รับสารมีความเห็นเชิงบวกต่อการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพราะท า
ให้สามารถจดจ าตราสินค้าและท าให้สินค้าที่โฆษณาดูโดดเด่น   

แนวคิดโฆษณาแฝง         
 แนวคิดของธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552)ได้กล่าวไว้ว่า โฆษณาแฝง (Product Placement) 
หมายถึงโฆษณาที่แทรกเข้าไปในส่วนทีเป็นเนื้อหาของรายการ โดยความตั้งใจของผู้ผลิตและเจ้าของสินค้า
โดยมีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆเพื่อหวังผลทางธุรกิจ งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับ
โฆษณาแฝง สริมในงานวิจัยให้ผู้วิจัยได้รับรู้ถึงเทคนิคการน าเสนอสินค้า ลงในสื่ออินสตาแกรม ซึ่งผู้วิจัยก็ได้
เลือกเทคนิคที่ผู้ท าการโฆษณาแฝงมามาใช้แยกประเภทของงานโฆษณาแฝงที่ปรากฏทางอินสตาแกรม ของ
ผู้มีชื่อเสียง ได้ท้ังหมด 3 รูปแบบคือ 1.แฝงกับวัตถุ 2.แฝงกับบุคคล และ3.แฝงกบัเนื้อหา    

แนวคิดสื่อใหม่          
 สื่อที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ สื่ออินสตาแกรม(Instagram) เป็น สื่อโซเชี่ยลมีเดีย ที่สามารถน ารูปที่ถ่าย
ไว้ หรือรูปในแกลลอรี่ที่อยู่บน สมารท์โฟน หรือแท็ปเลต มาตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ที่เราต้องการด้วย
ฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ใน Instagram ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือก แล้วน ารูปภาพที่ตกแต่ง
นั้นไปแชร์ให้เพ่ือนๆ ใน Social Network ได้ โดยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ ท าให้เข้าใจถึง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในขณะนี้รวมถึงคุณสมบัติ และประโยชน์ของสื่ออินสตาแกรมที่ เป็นหัวใจหลัก
ของงานวิจัย 

 แนวคิดผู้มีช่ือเสียง         
 การใช้บุคคลซึ่งมีชื่อเสียงนั้น ก าลังเป็นที่นิยมจากประชาชน เช่น ดารานักร้อง ดาราภาพยนตร์ 
หรือ นักกีฬายอดนิยม มาใช้ในการเป็นสื่อโฆษณาเพ่ือจูงใจให้คนสนใจ ซึ่งเราจะเรียกการโฆษณาเช่นนี้ว่า 
การโฆษณาที่ใช้บุคคลมีชื่อเสียง เพราะว่า ความมีชื่อเสียงในบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของความลุ่มหลงในความ
ดังความมีชื่อเสียง ในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ผู้มีชื่อเสียง ในปัจจุบัน เริ่มถูกจัดการในเรื่อง 
ของการตลาด ทั้งทางภาพยนตร์ เพลงหรือสินค้า อุปโภคบริโภคที่พวกเขาสนับสนุนคนดังได้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ คนดังจึงกลายเป็นสินค้า ทุนนิยม ที่ได้เข้ามาครอบครองสังคมผู้บริโภค และวางแผนจัดการ
ความคิดของการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยการย้ายต าแหน่งเป็นเพียงเครื่องมือในการโฆษณา
สินค้า(Ellis Cashmore, 2006) โดย การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงจะท าให้ทราบถึง
ความหมายและประเภทของกลุ่มบุคคลที่ได้รับความนิยมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้มี
ชื่อเสียงที่เลือกจัดอยู่ในกลุ่ม ดาราที่เป็นประเภทน าเสนอความสวยความงาม โดยใช้ วิริฒิพา ภักดีประสงค์
(วุ้นเส้น) มาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสินค้าและบริการ    
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ทฤษฏีตัดสินใจซื้อ         
 คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ สิ่งเร้า การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึง
ความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
การศึกษาการตัดสินใจซื้อท าให้ทราบถึงปัจจัย กระบวนการและเหตุผลที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งท าให้ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยในส่วนพฤติกรรมของผู้รับชมโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมว่ามีสอดคล้องกับ
ทัศนคติหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้ในงานวิจัยนี้ คือจากที่ผู้รับชมโฆษณาแฝงของคุณวิริฒิพา ภักดีประสงค์ (วุ้นเส้น) 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยมีแรงกระตุ้นการที่ใช้ตัวบุคคลผู้มีชื่อเสียงจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
เกิดความรู้สึกที่อยากใช้สินค้าและบริการ เหมือนกับผู้มีชื่อเสียง  

วิธีการวิจัย          

 ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ     
             1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในส่วนวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
โฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าต่างๆด้วยตัวเองแล้ว
น ามาวิเคราะห์ อธิบายเชิงพรรณนา         
  2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม มีอายุตั่งแต่15-40
ปี ที่ใช้สื่ออินสตาแกรมและติดตามผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร จ า นวน 200 ชุด โดยแจก
แบบสอบถามทางออนไลน์(Online Survey)ไปที่เว็บไซต์ จีบัน เฟซบุ๊คและทางอินสตาแกรม  
 เมื่อได้ท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มา
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน าผลที่ได้มาเชื่อมโยง
กับแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการ
โฆษณาของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม              

สรุปผลการวิจัย         

 ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม  เพ่ือ
ศึกษาโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง ผู้วิจัยจึงศึกษาโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มี
ชื่อเสียงและแยกรูปแบบการโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. แฝงกับบุคคล  2. แฝงกับ
วัตถุ และ3. แฝงกับเนื้อหา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การแฝงใน 3 รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและแตกต่าง
จากการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ เพราะเป็นการแฝงทางอินสตาแกรมที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเทคนิค 
ลักษณะการโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของ วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ที่พบมีดังนี ้1. แฝงกับบุคคล  
คือ การให้ผู้มีชื่อเสียงลงภาพถ่ายที่ได้มีส่วนร่วมกับสินค้าหรือมีความเป็นส่วนหนึ่งของสินค้านั้นๆ เช่น การ
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สวมใส่เสื้อผ้าที่มีโลโก้หรือตราสินค้า การรับประทานสินค้า และการใช้สินค้า โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง
ไปยังผู้ชมโฆษณาอินสตาแกรมท าให้เกิดการรับรู้และตอกย้ าว่ าผู้มีชื่อเสียงนั้นได้ใช้สินค้าจริง ซึ่งแบ่งได้
ดังต่อไปนี้          

 1.1 แฝงกับบุคคลโดยการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับ พบภาพโฆษณาแฝงขณะสวมใส่เสื้อผ้า
ของสินค้ายี่ห้อ Varista brand และ Virithipa apparel ส่วน เครื่องประดับ ได้สวมใส่ของยี่ห้อ  Sainthk 
Thailand ,Thee accessories,Jewel addict  Baglythและ Inhershoess 

 

  

 

 

1.2 แฝงกับบุคคลโดยการรับประทานสินค้าที่มีโลโก้ พบภาพโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของ วุ้น
เส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ว่าใช้วิธีการถ่ายภาพที่มีลักษณะทางภาษากาย คือก าลังรับประทานสินค้านั้นอยู่
ลงในอินสตาแกรม ซึ่งมีโฆษณา Busher และ Lershaที่ใช้การแฝงในลักษณะนี้ โดยจะถือและวางสินค้า
ประกอบฉากให้เห็นตราสินค้าชัดเจน  

 

 

 

 

2. แฝงกับวัตถุ คือ การน าสินค้าที่ต้องการน าเสนอผู้บริโภคมาวางอยู่ข้างหน้าให้กล้องสามารถ
ถ่ายภาพตราสินค้าคู่กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงได้อย่างชัดเจนเพ่ือสื่อความหมายว่า ผู้มีชื่อเสียงมีสินค้าอยู่จริง ใช้
สินค้าจริง ซึ่งโฆษณาแฝงมีลักษณะรูปแบบว่าก าลังถือสินค้าและได้มีการน าสินค้ามาวางเป็นฉากประกอบ
เพ่ือให้เห็นตราสินค้าคู่กับตนเอง จากการศึกษาพบว่ามีโฆษณาแฝงมีโฆษณาแฝงที่แฝงกับวัตถุ ปรากฏอยู่ 
จ านวน 9โฆษณาได้แก่ Mommyschilli, Snail white, La Boutique, Salviar white, Zaina, Finn, Fiat 
by Pom vinij Merci และ Sansiri  
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3. แฝงกับเนื้อหา คือ การใช้ภาษาเขียนข้อความ ค าโฆษณาบอกชื่อสินค้า บรรยายสรรพคุณ 
ประโยชน์และค าเชิญชวนให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้านั้นๆ สื่ออินสตาแกรมจ าเป็นต้องมีค า
บรรยายใต้ภาพในทุกโฆษณาแฝง เนื่องจากการจ ากัดในส่วนของภาพเคลื่อนไหวและเสียงท าให้ไม่สามารถ
อธิบายและเชิญชวนได้เต็มประสิทธิภาพและเพ่ือการเผยแพร่สินค้าโฆษณาของวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์ จึงต้องมีการลง Tag ชื่อร้านค้า(@) และ ติดแฮชแท๊ก(hash tag #)    ตามด้วยชื่อสินค้าเพ่ือจัด
หมวดหมู่ เนื่องจากการใส่ #นั้นมีความส าคัญมากเพราะเมื่อใช้ # แล้วต่อท้ายค าที่อยากใส่ลงไป      การ
ใส่# ที่ซ้ าๆกันจะสามารถรวมภาพของทุกภาพในอินสตาแกรม เป็นค าส าคัญ(Keyword) ที่สามารถแบ่ง
ข้อความที่ผู้บริโภคท่ีใช้ในอินสตาแกรมเพ่ือง่ายต่อการค้นหาสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและตอกย้ า
ตราสินค้าอีกด้วย การแฝงกับเนื้อหา สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้     

3.1 แฝงกับเนื้อหาโดยข้อความโฆษณาพบในภาพถ่ายโฆษณาทางอินสตาแกรมของ   วุ้นเส้น วิริฒิ
พา ภักดีประสงค์ ว่ามีการใช้ภาษาที่มีลักษณะเชิญชวนให้ลองใช้สินค้าและให้ผู้ติดตามได้สนใจในตัวสินค้า 
ซึ่งพบได้ที่โฆษณา Busher, Lersha, Mommys chilli, Natur plus, Zaina, Salviar white, Merci 
,Cream care, Finn, Sansiri และSnail White 

ภาพโฆษณา Merci แฝงกับเนื้อหา โดยมีข้อความว่า    “คราวที่แล้วใช้สูตรโยเกิร์ต
ไปคราวนี้เลยลองสูตรแรก   ของเมอร์ซี่บ้ าง ดีมาก เริ่ด !
ลองใช้กันนะคะ   @merci_skin #merci #พอลล่าเป็นพรีเซน
เตอร์ขนาดนี้” 

 

 

 

 

 

 3.2 แฝงกับเนื้อหาโดยการเขียนบอกชื่อร้านค้าจะพบได้ใน
โฆษณา Jewel Addict, Virithipa Apparel, Inhershoess, La 
Boutique, Baglyth, thee accessories และVariata Brand ที่มีข้อความ
บอกเพียงชื่อร้านค้าและชื่อสินค้า เพียงข้อความสั้นๆเท่านั้นภาพโฆษณา La 
Boutique  แฝงกับเนื้อหา โดยมีข้อความว่า “Black star 
@la_boutique_ #mistiquebag”  
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3.3 แฝงกับเนื้อหาโดยการเขียนขอบคุณในกรณีภาพโฆษณาของคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะใช้
ภาษาโดยการเขียนกล่าวขอบคุณเจ้าของสินค้าที่ส่งสินค้ามาให้ใช้และเขียนบอกชื่อร้านค้าพบในโฆษณา 
fiat by pom vinij และ Sainthk Thailand 

ภาพโฆษณา Sainthk Thailand แฝงกับเนื้อหา 

โดยมีข้อความว่า “Thank you the bag from 
@sainthk_thailand 

 

 

 

 

ส่วนที2่ การวิจัยเชิงปริมาณ        
 ผลการศึกษาด้านประชากรพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 21-25ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการปัจจุบันที่ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ร้อย
ละ71.00 และอยู่ในสถานะนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุดร้อยละ 49.50 และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-15,000บาท มากที่สุด ร้อยละ30.00 ซึ่งหมายความกลุ่มผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมและติดตาม 
คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะอยู่ในวัยนักศึกษาและเป็นเพศหญิง   

ผลการศึกษาด้านความรู้ ความรู้สึก ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทาง
อินสตาแกรม การรับรู้โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ทราบว่า
มีโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม อยู่ที่ร้อยละ 73.00 และในด้านความรู้สึกกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากไม่ชอบให้มีการโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมอยู่ที่ร้อยละ 59.60 กลุ่มตัวอย่างรู้สึก
ร าคาญโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 2.97 ซึ่งสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
รู้เท่าทันสื่อที่โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียง มีความรู้สึกไม่ชอบในตัวโฆษณาแฝงเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ติดตามคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์เพราะชื่นชอบในความสวยงามแต่ไม่ได้ต้องการเห็นโฆษณาที่อยู่ใน
สื่ออินสตาแกรมนี้ เพราะถ้าต้องการจะโฆษณาอยากให้ไปโฆษณาในสื่ออ่ืนมากกว่า  

ผลการศึกษาด้านความน่าเชื่อถือจากที่กลุ่มตัวอย่างติดตามอินสตาแกรมของคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา 
ภักดีประสงค์อยู่เป็นประจ า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.01และ ความเชื่อที่ว่าผู้มีชื่อเสียงได้ใช้สินค้าที่โฆษณาแฝงนั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงใช้สินค้าที่โฆษณาแฝงจริง อยู่ที่ร้อยละ 68.50 ส่วนการโฆษณาแฝง
ของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมที่สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี กลุ่ม
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ตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  2.97 ซึ่งสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามอินสตา
แกรมของผู้มีชื่อเสียงไม่ได้มีความคิดเห็นเชิงลบกับความน่าเชื่อถือและการน าเสนอเนื้อหาโฆษณาแฝงของ
คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แต่มีผลเชิงลบในแง่ของการใช้สินค้าที่ได้รับการโฆษณา เนื่องจากความถี่
ในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มและเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนั้นมีมาก ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความเชื่อว่าคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์จะใช้สินค้านั้นๆจริงตามที่ลงโฆษณา   
 ผลการศึกษาด้านความเหมาะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความเห็นว่า ผู้มีชื่อเสียงที่ได้เลือก
น ามาศึกษามีความเหมาะสมในการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยที่ 3.87 เพราะ
คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากในสื่ออินสตาแกรม  
           
 ผลการศึกษาด้านความโดดเด่น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตา
แกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การโฆษณาแฝงท าให้รู้จักตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยที่ 
3.62  และมีความเห็นว่า โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงช่วยท าให้สินค้าดูโดดเด่นและมีความน่าสนใจ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยที่ 3.74 ซึ่งสรุปได้ว่า คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ เป็นผู้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและ
โดดเด่น จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามสามารถรับรู้ตราสินค้าที่คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โฆษณา
ทางอินสตาแกรมได้ รวมถึงภาพลักษณ์ของคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ท าให้สินค้าที่โฆษณามีระดับ
มากขึ้นกลุ่มตัวอย่างจึงเห็นว่าตราสินค้าใดๆที่คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โฆษณาจะท าให้สินค้ามี
ความน่าสนใจ ผลการศึกษาด้านความน่าดึงดูดใจกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความเห็นว่า โฆษณาแฝงของผู้มี
ชื่อเสียงเป็นการโฆษณาแฝงที่ดึงดูดความน่าสนใจของผู้บริโภค อยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยที่ 3.64 ซึ่ง
หมายความว่า โฆษณาแฝงที่มีคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะสามารถช่วยให้สินค้าน่าดึงดูดใจเพราะ
ตัวคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์เองก็เป็นดาราที่เป็นที่นิยมของสังคมผลการศึกษา ทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมในด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับไม่เกิดการตัดสินใจซื้อ 
ร้อยละ92.00 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างต้องการติดตามคุณ   วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์เพียงเท่านั้นและ
ติดตามเพ่ือความเพลิดเพลิน ดูความสวยงามของตัวคุณ  วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แต่ไม่ได้ต้องการซื้อ
สินค้าที่คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ได้ลงโฆษณาทางอินสตาแกรม เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
ไม่เชื่อว่าคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ใช้สินค้านั้นจริง ร้อยละ32.84 ไม่เชื่อตามคุณสมบัติที่กล่าวอ้าง
ตามโฆษณา ร้อยละ 25.37 และสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ ร้อยละ 20.52 และพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการซื้อสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 8.00 ซึ่งในกลุ่มที่ซื้อก็คือ กลุ่มผู้มีชื่นชอบในตัวคุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์ จึงมีแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ โดยให้เหตุผลว่า ซื้อตามที่คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์
โฆษณาแฝงอยู่ที่ ร้อยละ 37.50 และมีความต้องการซื้อสินค้าใหม่ โดยเลือกซื้อเพราะเห็นเป็นคุณวุ้นเส้น วิ
ริฒิพา ภักดีประสงค์โฆษณาอยู่ที่ ร้อยละ 31.25 ซึ่งหมายความว่ากลุ่มที่ซื้อคือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของคุณ
วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จึงมีแรงกระตุ้นให้ซื้อสินค้า และกลุ่มที่ไม่ซื้อคือ กลุ่มที่ติดตามคุณวุ้นเส้น วิ
ริฒิพา   ภักดีประสงค์ เพื่อความเพลินเพลินเท่านั้น 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อมีความสัมพันธ์กัน สามารถสรุปได้ดังนี้        

การรับทราบถึงโฆษณาแฝง เท่ากับ .441 หมายความว่า การรับทราบถึงโฆษณาแฝง ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  

ความเชื่อในสินค้าที่โฆษณา เท่ากับ .274 หมายความว่า ความเชื่อในสินค้าที่โฆษณาแฝง ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ         
 การชื่นชอบในงานโฆษณาแฝง เท่ากับ .007 หมายความว่า การชื่นชอบในงานโฆษณาแฝง มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ         
 ความน่าเชื่อถือในโฆษณาแฝง เท่ากับ .019 หมายความว่า ความน่าเชื่อถือในโฆษณาแฝงมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ         

การรู้จักตราสินค้าโฆษณาแฝง เท่ากับ .007 หมายความว่า การรู้จักตราสินค้าโฆษณาแฝง มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ          

ความเหมาะสมกับการเป็น พรีเซ็นเตอร์ สินค้าที่โฆษณาแฝง เท่ากับ .078 หมายความว่า ความ
เหมาะสมกับการเป็น พรีเซ็นเตอร์ สินค้าที่โฆษณาแฝง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
 โฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงท าให้สินค้าดูโดดเด่น เท่ากับ .025 หมายความว่า โฆษณาแฝงของผู้มี
ชื่อเสียงท าให้สินค้าดูโดดเด่น มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ    
 การโฆษณาแฝงสามารถดึงดูดความน่าสนใจ เท่ากับ .008 หมายความว่า การโฆษณาแฝงที่ดึงดูด
ความน่าสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโฆษณาแฝงสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินค้าได้อย่าง
ดี เท่ากับ .001 หมายความว่า สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างดี มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ 

การรู้สึกร าคาญ โฆษณาแฝง เท่ากับ .353  หมายความว่า การรู้สึก ร าคาญโฆษณาแฝงไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ         

ความรู้สึกชอบต่อโฆษณาแฝงโดยรวม พบว่า เท่ากับ .000 หมายความว่า ความรู้สึกชอบต่อ
โฆษณาแฝงโดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ     
 ความชื่นชอบให้มีการโฆษณา เท่ากับ .000 หมายความว่า ความชื่นชอบให้มีการโฆษณาแฝงมีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

อภิปรายผล          
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพ่ือศึกษาโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงพบว่า โฆษณา
แฝงของผู้มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรมมีผลสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับโฆษณาแฝงของ ธาม เชื้อสถา
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ปนศิริ(2552) ที่ว่า โฆษณาแฝงเป็นการใช้โฆษณาสอดแทรกสินค้าเข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาของสื่อนั้นๆ 
โดยเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตและเจ้าของสินค้า มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆเพ่ือหวังผล
ทางธุรกิจ โดยโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมที่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 รูปแบบ คือ1. การแฝงกับ
บุคคล  2. การแฝงกับวัตถุและ 3.การแฝงกับเนื้อหา       

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงทาง
อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่รับชมอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง มีความรู้สึก ไม่ชอบ และ
ร าคาญการโฆษณาแฝงทางสื่ออินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง ซึ่งตรงกับทัศนคติทางลบของ Pallachey 
(1962) ที่ว่า ทัศนคติทางลบ คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ  ไม่ดี ไม่
ยอมรับ ไม่เห็นด้วย แต่จากการวิเคราะห์ในส่วนของทัศนคติของผู้บริโภคต่อตัวผู้มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมมีความคิดเห็นว่า วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ มีความเหมาะสมกับการเป็นพรีเซนเตอร์
สินค้าเพราะสินค้าที่คุณวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โฆษณาแฝงทางอินสตาแกรม เป็นสินค้าประเภท
ความสวยความงาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงให้การยอมรับและยกให้คุณ
วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ เป็นต้นแบบความสวยงามของผู้หญิงที่อยากจะสวยตามแบบดาราเลยท าให้
สินค้ามีความโดดเด่น มีความน่าสนใจและท าให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าจากโฆษณาแฝงของคุณวุ้นเส้น วิริฒิ
พา ภักดีประสงค์ ซึ่งสรุปได้ว่า ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียง ที่ว่า 
ภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียงที่มีความเหมาะสมกับสินค้า ตราสินค้า และโฆษณา การที่สินค้านั้นเลือกผู้มี
ชื่อเสียงเพียงเพราะความโด่งดังของผู้มีชื่อเสียงจะท าให้เกิดการรับรู้ต่อตราสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (รุ่งนภา 
เตรียมอ้าย, 2552) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มี
ชื่อเสียงทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ติดตามโฆษณา
แฝงของผู้มีชื่อเสียงไม่เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชา เมืองสุวรรณ (2553) ที่ผู้บริโภคติดตามรับชมละครแต่ก็ไม่เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แฝงอยู่ใน
ละครและเหตุผลที่ไม่เกิดพฤติกรรมมีความเห็นว่า ไม่เชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงใช้สินค้าตามที่โฆษณาและไม่เชื่อ
ตามค ากล่าวอ้างได้สอดคล้องกับ ปัจจัยทฤษฏีการตัดสินใจซื้อของ Kotler (2000) ที่ว่า ความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่หมายถึง ผู้บริโภคเกิดความไม่แน่นอน ในตัวสินค้า เช่น แรงจูงใจ สิ่งเร้า การรับรู้ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา        
 1. จากการศึกษาโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงควรมีการวางรูปแบบของโฆษณาแฝงในรูปแบบที่
กลมกลืนกับสื่ออินสตาแกรมให้มีความเหมาะสมและไม่มากจนเกินไปเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก 
ร าคาญโฆษณาแฝง         
 2. จากการศึกษารูปแบบการโฆษณาควรมีการน าเสนอโฆษณาแฝงทางอินสตาแกรมให้ต่างจาก 
คู่แข่งเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่าการให้สินค้ามีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากคู่แข่งก็จะท าให้
สินค้าเป็นที่น่าจดจ ามากยิ่งขึ้น         
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 3. จากการศึกษาในด้านพฤติกรรมควรศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม รวมถึงตัวแปรและ
อิทธิพลต่างๆที่จะสามารถท าให้เกิดพฤติกรรมได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างรู้สึกได้ว่ารับชม รับรู้ ชื่นชอบ แต่ไม่
เกิดพฤติกรรม เช่น การถ่ายภาพสินค้าลงทางอินสตาแกรมทุกวันหรือการถ่ายภาพโฆษณาแฝงสินค้าไปกับ
ตัวบุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป       
 1. การวิจัยเรื่องทัศนคติผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้
มีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากกลุ่ม
บุคคลที่ใช้สื่ออินสตาแกรมหรือนักโฆษณา       2 .  ก า ร
วิจัยเรื่องทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ศึกษาจาก
ชิ้นงานโฆษณาแฝง ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการคิดโฆษณาแฝงและ
เทคนิคการโฆษณาแฝงให้มีความชัดเจนมากขึ้นการส ารวจทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อการโฆษณาสินค้าแฝงในละครโทรทัศน์ 
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