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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย ที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multiple-Stage Sampling) โดยใช้การ
สุ่ มแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มคนวัยทํางานที่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 25 -50 ปี และมียานพาหนะเป็ นของตัวเอง จํานวน
262 คน ซึ่งใช้การคํานวณจากโปรแกรม G*Power กําหนดค่า β ที่ 0.05 จากนั้นจึงใช้การสุ่มแบบโควตา ประกอบกับการ
สุ่ มโดยใช้ความสะดวกในการคัดเลื อกสถานที่ ศึ กษา ซึ่ งเครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา และเก็ บรวบรวมข้อมู ล คื อ
แบบสอบถาม รวมถึงแบบสอบถามออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือได้ 0.931
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ ง
อ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สําหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 35 – 39 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ทั้งนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่รับรู ้ หรื อพบเห็นโฆษณารถยนต์ผา่ นสื่ อโซเชียลมีเดียประเภท เฟซบุ๊ก โดยความถี่ที่เห็นโฆษณารถยนต์ผา่ น
สื่ อโซเชี ยลมีเดี ยต่อวัน คือ 1 – 10 โฆษณา/วัน รวมถึงสามารถจดจําตรายี่ห้อรถยนต์ จากการโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อ
โซเชียลมีเดีย คือ โตโยต้า และรู ปแบบโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย ที่สามารถรับรู ้ และจดจําตราสิ นค้าได้มาก
ที่สุด คือ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย มีอิทธิ พลต่อ การ
รับรู ้ตราสิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และผลการทดสอบสมมติฐานรายปั จจัยย่อยของ
ตัวแปรอิสระ พบว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม มี
อิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่นอ้ ยกว่า
ระดับ 0.05 แต่ ก ารโฆษณาผ่ า นยูทู บ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า กลุ่ ม ธุ ร กิ จ รถยนต์ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่มากกว่าระดับ 0.05 และผลการศึ กษาเกี่ ยวกับการรับรู ้ตราสิ นค้าต่อกลุ่ม
ธุรกิจรถยนต์ พบว่า “ธุรกิจรถยนต์ที่ระบุชื่อสิ นค้าชัดเจน และโดดเด่นผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยง
กับตราสิ นค้าได้ง่ายขึ้น” อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ABSTRACT

The objective of this study to study the influence of advertising through social media. The impact on brand
awareness among consumers in Bangkok: A Case Study of the car business. The sample used in this study population
was in Bangkok using multi-stage random sampling method. (Multiple-Stage Sampling) using random placement of the
working people, who ranged in age between 25 -50 years old and have a vehicle of their own number, 262, which is
used to calculate the program G * Power Configuration. β at 0.05 then use random sampling quotas. The randomly
selected using a convenient place to study. The instruments used in the study. And the data collection was a questionnaire
that includes an online questionnaire sample survey in person. The reliability 0. 931 and the statistical methods used to
analyze the data, descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation. According to the analysis, including
statistics and simple regression. And multiple regression analysis for testing the hypothesis The level of statistical
significance at the 0.05 level.
The study indicated that Most of the respondents were male. Aged between 35-39 years, single, bachelor's
degree. Private employees income levels, 30001-40000 baht, the respondents largely recognized. Or see car ads via
social media of Facebook, the frequency at auto ads via social media per day is 1-10 Advertising / day to remember
brand cars. The automotive advertising through social media is a Toyota car ad formats and through social media.
Perceivable and brand recognition was the most animated format. The hypothesis testing found that advertising via social
media to influence brand awareness among consumers of the car business in Bangkok. The factors and hypothesis testing
of small independent variables found that advertising on Facebook. Advertising via apps offline. And advertising through
Instagram. Influence brand awareness among business car, consumers in Bangkok, with a statistical significance of less
than 0.05, but the ad via YouTube, no influence on brand awareness among business car of the consumer. BANGKOK
The statistical significance at the 0.05 level and more studies about brand awareness to drive the business group found
that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you to associate
with the brand easier, "the highest level. 05 and the results of studies on brand awareness to drive the business group
found that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you to
associate with the brand easier, "the highest level. 05 and the results of studies on brand awareness to drive the business
group found that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you
to associate with the brand easier, "the highest level.
Keywords: Social media advertising, Facebook advertising, Youtube advertising, Line advertising, Instagram
advertising, Brand awareness, Car business sector
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1. บทนํา

การโฆษณาถือเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่ งสําหรับกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดที่จะทําการเผยแพร่ ผา่ น
ช่องทางการสื่ อสารที่ หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่ สุด อีกทั้งการโฆษณายังเป็ น
เครื่ องมือที่จะสะท้อนให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าด้วย ในปั จจุบนั นั้นได้เข้าสู่ ยคุ การตลาด 4.0 เต็ม
รู ปแบบที่เรี ยกว่า ยุคแห่ งสังคมดิจิทลั ซึ่ งใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือหลักสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนในทุกมิติของ
ธุรกิจ โดยการโฆษณาก็ถือเป็ นมิติหนึ่งของธุรกิจที่มีบทบาทที่สาํ คัญต่อทุกภาคส่วน (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559)
จากผลสํารวจในเชิงสถิติปี พ.ศ. 2559 พบว่ากลุ่มธุรกิจที่มีการใช้งบประมาณผ่านสื่ อดิจิทลั เติบโตสูงที่สุดคือ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์ มีการใช้งบโฆษณากับสื่ อดิจิทลั เพิ่มขึ้น 10% จากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นมูลค่าที่ 1,011 ล้านบาท ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็ นกลุ่มธุรกิจที่ใช้งบประมาณกับสื่ อดิจิทลั มากที่ สุด และประเภทสื่ อโซเชียลมีเดี ยที่ได้รับความสําคัญต่อการ
แบ่งสัดส่ วนงบประมาณสําหรับการโฆษณามากเป็ นลําดับต้นๆดังนี้ 1. มูลค่าโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 2,842 ล้านบาท 2.
มูลค่าโฆษณาผ่านเว็บไซด์ยทู ูบ 1,663 ล้านบาท 3.มูลค่าโฆษณารู ปแบบดิสเพลย์ผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต 1,620 ล้านบาท
(สมาคมโฆษณาดิจิทลั ประเทศไทย, 2559)
จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าข้อมูลเกี่ ยวกับอิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดีย ของกลุ่มธุรกิจยานยนต์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงพบว่างานวิจยั ต่างๆที่เคยศึ กษา
มาในอดีตนั้น ไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาเน้นเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้า สําหรับ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ในอดีตนั้นมุ่งศึกษาแต่ดา้ นภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้ทาํ การศึกษาในการรับรู ้
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางสื่ อโซเชียลมีเดีย
ดังนั้นผูท้ าํ วิจยั จึงทําการศึ กษาเรื่ อง “อิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์” เพื่อให้กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจรถยนต์นาํ
ผลวิจยั ไปใช้ในการวางแนวทางกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด และจัดสรรงบประมาณการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดียแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียของผูบ้ ริ โภคต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุ รกิจ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. แนวคิดและทฤษฎี
การโฆษณาผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ลมีเ ดีย (Social Media Advertising) โดย Belch and Belch (2005) ได้ก ล่ า วถึ ง
รู ปแบบโฆษณาออนไลน์ว่าสามารถแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต (Banners ad) ถูกใช้
เพื่อให้เกิดการตระหนัก ถึงสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ 2.การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorships) มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบ คือ การ
เป็ นผูส้ นับสนุนแบบธรรมดา และการสนับสนุนแบบเนื้ อหา โดยผูท้ ี่ให้การสนับสนุนจะมีส่วนในการกําหนดเนื้อหา
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ของเว็บไซต์ 3.Pop-ups/Pop-unders จะปรากฏเป็ นหน้าต่างขึ้นมาเมื่อผูเ้ ข้าชมเปิ ดเว็บไซต์ 4.Interstitials เป็ นโฆษณาที่
แสดงขึ้นมาขณะรอเนื้ อหาของเว็บไซต์ที่กาํ ลังโหลด 5.Push technology เน้นการส่ งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปให้ลูกค้า
มากกว่าการที่ จะรอให้ลูกค้ามาพบเจอข่าวสารเอง 6.การเชื่ อมต่อ (Links) เป็ นการนําผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์น้ ันๆ ไปสู่
เว็บไซต์ผทู ้ ี่ตอ้ งการขายสิ นค้าหรื อบริ การได้
การโฆษณาผ่ านเฟซบุ๊ ก (Facebook Advertising) โดยรู ปแบบโฆษณาบน Facebook จากเว็บไซต์ “รู ้ จัก
ประเภทและความหมาย” (2556) อธิ บายรู ปแบบของโฆษณาบน Facebook ดังนี้ 1.Sponsored Stories คื อ รู ปแบบ
โฆษณาที่จะแสดงโดยใช้การอ้างอิงจากกิจกรรมของผูใ้ ช้งานคนนั้นบน Facebook Timeline หรื อมีการใช้แอปพลิเค
ชันอื่นที่เชื่อมต่อกับ Facebook โดยจะถูกแสดงขึ้นมาในหน้าของเพื่อนที่เป็ น Friends กับคนนั้น หรื อปรากฏที่ Sidebar
หรื ออาจปรากฏที่ News Feed 2.โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads) มีลกั ษณะเดียวกับการเขียนข้อความบนหน้า
Facebook Page โดยเอาข้อความนั้นมาใช้ในการโฆษณา โดยจะต้องจ่ายเงินเพื่อทําให้คนที่มากด 3. Promoted Post คือ
การเลือกเอาข้อความที่เขียนไปแล้วหรื อกําลังจะเขียนบนหน้า Facebook Page มาโปรโมท ผ่านปุ่ ม Promote สามารถ
เลือกปริ มาณการเข้าถึงตามงบประมาณที่เรากําหนด 4. Marketplace Ads แผงโฆษณา จะถูกแสดงผลบนหน้าจอบราว์
เซอร์ ดา้ นขวามือ ซึ่ งกําหนดได้ว่าเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะให้ไปที่หน้า Facebook Page นั้นๆ หรื อไปที่ หน้าเว็บไซด์ที่
กําหนดได้ 5.โฆษณา Mobile Application เป็ นการเขียนหรื อพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเพื่อเพิม่ ช่องทางใน
การสื่ อสารกับลูกค้ามากขึ้น
การโฆษณาผ่ านยู ทูบ (Youtube Advertising) โดย ณัฐภัทร วงศ์เหรี ยญทอง (2557) ได้กล่าวถึ งรู ปแบบ
โฆษณาต่างๆ บน YouTube ดังนี้ 1.Display Ad เป็ นการที่โชว์แบนเนอร์ ปรากฏอยูข่ า้ งๆ วิดีโอและอยูเ่ หนื อ Suggest
Video 2.Overlay in-video Ads คื อ โฆษณาที่ แ สดงซ้อ นขึ้ น มาบนตัว วิ ดี โ อ 3.TrueView in-streams Ad เป็ นวิดี โ อ
โฆษณาก่อนคัน่ กลาง และหลังตัววิดีโอ ซึ่ งคนดูสามารถกดข้ามได้หลังจากดูโฆษณาไปแล้ว 5 วินาที 4.TrueView indisplay Ad โฆษณาวิดีโอที่ ปรากฏอยู่ขา้ งวิดีโอหลัก ซึ่ งสามารถเลือกแสดงโฆษณากับกลุ่มเป้ าหมายที่ ตอ้ งการได้
นอกจากนี้ โฆษณาดังกล่าวจะคิดเงิ นกับผูล้ งโฆษณาต่อเมื่อมี การคลิ กเข้าไปดู วิดีโอนั้นๆ 5.TrueView in-seard Ad
ทํางานคล้ายๆ กับการโฆษณาบนผลการค้นหาของ Google โดยการทําให้ตวั วิดีโอที่อยากโปรโมตไปติดอยู่ Top Rank
ของการค้นหา ซึ่งจะเก็บเงินผูล้ งโฆษณาต่อเมื่อมีการคลิกเข้าไปดูวดิ ีโอเท่านั้น 6.Non-Skipable in-stream Ad รู ปแบบ
ของโฆษณาบังคับว่าต้องดูโฆษณาให้จบก่อนถึงจะดูคอนเทนต์หลักได้ และจะมีการขายโฆษณาแบบ CPM คิดราคา
ต่อการเห็น 1,000 ครั้ง 7. Mastheads เป็ นแบนเนอร์ขนาดใหญ่บนหน้า Homepage
การโฆษณาผ่ านแอปพลิเคชั นไลน์ (Line Advertising) โดย ศุ ภศิ ลป์ กุลจิ ตต์เจื อวงศ์ (2556) ได้กล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของแอปพลิเคชันไลน์ที่สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากแอปพลิเคชัน่ สนทนาอื่นๆ และเป็ นช่อง
ทางการสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคเลือกเป็ นสมาชิก ดังนี้ 1.เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง 2.สามารถสร้างกลุ่มการสื่ อสารได้เฉพาะ
กลุ่ม 3.สามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง 4.สามารถสื่ อสารได้ตลอดเวลา 5.สามารถส่งรู ปแบบสารได้
หลากหลาย 6.สามารถเลือกปิ ดกั้นการสนทนาได้เมื่อผูร้ ับสารไม่มีความประสงค์ที่จะรับสารนั้น 7.สามารถสนทนา
ด้วยเสี ยงผ่านไลน์เสมือนการพูดคุยทางโทรศัพท์ไปยังสมาชิ กบนเครื อข่ายไลน์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ 8.มีสติ๊กเกอร์
รู ปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มการสนทนาให้ชดั เจนขึ้น 9.สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ 10.รองรับไฟล์ขอ้ มูลได้หลากหลาย
การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม (Instagram Advertising) โดย Instagram (2013) ได้ให้ความหมายว่า อินสตา
แกรม (Instagram) เป็ นสังคมออนไลน์ที่ "รู ปภาพ" เป็ นเนื้อหา โดยมีจุดเด่นตรงที่สามารถแต่งรู ปถ่ายก่อนที่จะแชร์ ได้
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มีฟิลเตอร์ ให้เลือกใช้สําหรับแต่งรู ปนอกจากนี้ ยงั สามารถกด Like และComment รู ปได้ รวมถึงความสามารถของ
อินสตาแกรมที่มีประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ได้แก่ 1.ใช้งานได้ฟรี และยังกระจายสู่คนหมู่มากได้ดี
2.การแบ่งปั นรู ปภาพ ทําให้เห็นภาพได้ชดั เจนจากการประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้า 3.การระบุตาํ แหน่ง ทําให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถรั บรู ้ ตาํ แหน่ งที่ ทาํ การเช็คอิ นได้ว่าตราสิ นค้า หรื อร้ านค้านี้ อยู่ที่ใด 4.คําอธิ บายใต้ภาพ (Caption) ผูใ้ ช้จะ
สามารถลงคําอธิ บายใต้ภาพได้ 5.แฮชแท็ก เป็ นการจัดกลุ่มของภาพที่มีเรื่ องราวไปในทางเดียวกันไปอยูใ่ น Hashtag
เดียวกัน 6.การแบ่งปั นที่ไม่จาํ กัด 7.การแบ่งปั นข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ 8.การเป็ นผูต้ ิดตามบุคคลมีชื่อเสี ยง โดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป
สามารถที่จะกดติดตามบุคคลมีชื่อเสี ยงได้โดยที่ไม่เกิดสิ่ งรบกวนต่อบุคคลมีชื่อเสี ยงเหล่านั้น
แนวคิดการรับรู้ ตราสิ นค้ า (Brand Awareness) โดย Kotler & Keller (2012) ได้กล่าวถึง การตระหนักรู ้ใน
ตราสิ นค้าว่า เป็ นการที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจําคุณลักษณะ หรื อภาพลักษณ์ในตราสิ นค้าได้ รวมถึ งแยกแยะความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ และผลจากการสร้างให้เกิดการรู ้จกั ตรา (Brand Awareness) คือ 1.เป็ นเครื่ องมือที่
สํา คัญ สํา หรั บ สร้ า งความผูก พัน 2.สามารถสร้ า งความดึ ง ดู ด ใจ 3.ช่ ว ยสร้ า งความคุ ้น เคยหรื อ ความชอบ 4.เป็ น
สัญลักษณ์ของความผูกพัน 5.ทําให้ตราได้รับการพิจารณา เมื่อผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราใดตราหนึ่งเป็ นอย่างดีก็จะเลือกตราที่
รู ้จกั มาพิจารณาเป็ นอันดับต้นๆ
4. กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
- การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก
- การโฆษณาผ่านยูทูบ
- การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
- การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม

การรับรู้ตราสินค้ าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
- การจดจําตราสิ นค้า
- การระลึกได้ในตราสิ นค้า
- การเป็ นตราสิ นค้าที่หนึ่งในใจ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
5. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
สมมติฐานที่ 1.1 : การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
สมมติฐานที่ 1.2 : การโฆษณาผ่านยูทูบมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
สมมติฐานที่ 1.3 : การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
สมมติฐานที่ 1.4 : การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
6. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ ประกอบด้วย ประชากรชาย และหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยเรี ยงลําดับ 3 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง,
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การสุ่ มแบบโควตา และการสุ่ มโดยใช้ความสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มคนวัยทํางานที่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 25 -50 ปี และมีรถยนต์เป็ นของตัวเอง จํานวน 262
คน ซึ่งจํานวนนี้ได้จากการใช้โปรแกรม G*power คํานวณ โดยกําหนดค่า β ที่ 0.05 และต่อจากนั้นจึงใช้การสุ่ มแบบ
โควตา เพื่อคัดเลื อกสถานที่ ศึกษาที่ ผูว้ ิจยั จะใช้เก็บข้อมูล ซึ่ งลําดับแรกทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ในเขตพื้นย่าน
ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ (Central business district , CBD) ในกรุ งเทพมหานคร จากจํ า นวนทั้ งหมด 11 พื้ น ที่ ธุ ร กิ จ
(ฐานเศรษฐกิ จ, 2559)โดยทําการจับสลากเลือกขึ้นมาจํานวน 3 พื้นที่ ธุรกิ จ แล้วแบ่งการจัดเก็บตามพื้นที่ธุรกิจดังนี้
พื้นที่ที่ 1 ได้แก่ สี ลม สาทร เพลินจิต สุ ขุมวิท , พื้นที่ที่ 2 ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก , พื้นที่ที่ 3 ได้แก่ อ่อนนุช บางนา แบ
ริ่ ง และลําดับที่ 2 ทําการสุ่ มแบบโควตาโดยวิธีการจับสลากชื่ อเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จรถยนต์ จากจํานวน 5
เว็บไซต์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด และทําการสุ่ มเลือกจํานวน 2 เว็บไซด์รถยนต์ (Money guru. Car and insurance tips,
2015) จากนั้นจึ งใช้การสุ่ มโดยใช้ความสะดวก สําหรับการเลือกสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดอันดับ 1
จํา นวน 1 ประเภทสื่ อ (สมาคมโฆษณาดิ จิ ทัล ประเทศไทย, 2559) สรุ ป ได้ดัง นี้ 1. www.headlightmag.com 2 .
http://www.boxzaracing.com 3. www.facebook.com
เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ แบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ออนไลน์ จํานวน 262 ชุด โดยแบ่งจํานวนการจัดเก็บตามสถานที่ศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การสุ่ มคัดเลือกมา ดังนี้ 1.จัดเก็บ
ตามพื้นที่ ธุรกิ จ 3 พื้นที่ จํานวน 131 ชุด และเครื่ องมือที่ ใช้จดั เก็บ คือ แบบสอบถาม 2. จัดเก็บบนเว็บไซต์รถยนต์
รวมถึงสื่ อโซเชียลมีเดีย จํานวน 131 ชุด และเครื่ องมือที่ใช้จดั เก็บ คือ แบบสอบถามออนไลน์
การตรวจสอบเครื่ องมือ
ได้ทาํ การตรวจสอบเครื่ องมือโดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s
Alpha Coefficient) จากกลุ่มตัวอย่างทดลอง จํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ที่ 0.931
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
1. นําแบบสอบถามกระจายตามเว็บไซต์ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยการส่งแบบสอบถามในรู ปแบบ
ออนไลน์ตามที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ 1. www.headligthmag.com จํานวน 43 ชุด, 2. www.boxracing.com จํานวน 43 ชุด, 3.
www.facebook.com จํานวน 45 ชุด โดยแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมดจะถูกตั้งคําถามคัดกรองคุณสมบัติของผูต้ อบ
แบบสอบถามตามเงื่อนไขของกลุม่ ประชากรที่ได้กาํ หนดไว้ในเบื้องต้น
2. ดําเนินการลงเก็บแบบสอบถามตามพื้นที่จริ งที่ได้กาํ หนดไว้ จํานวน 131 ชุด ซึ่งแบ่งการจัดเก็บ
แบบสอบถาม 3 พื้นที่ในจํานวนเท่าๆกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พื้นที่ที่ 1 : สี ลม สาทร เพลินจิต สุขมุ วิท จํานวน 43
ชุด, พื้นที่ที่ 2 : ถนนรัชดาภิเษก จํานวน 43 ชุด, พื้นที่ที่ 3 จํานวน 45 ชุด โดยก่อนจะทําการแจกแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จะ
สอบถามคุณสมบัติของผูต้ อบคําถามที่ตอ้ งตรงตามเงื่อนไขที่กาํ หนด แล้วจึงจะทําการแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งจะ
ทําการอธิบายรายละเอียดขั้นต้นของข้อคําถามในแต่ละส่วนให้กบั ผูต้ อบคําถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของข้อ
คําถาม
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การแปลผลข้ อมูล
ผูท้ าํ วิจยั ได้กาํ หนดค่าอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคชั้น เพื่อกําหนดช่วง
ชั้น ด้วยการใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) (Likert, 1961) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดส่วนเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนต่างๆมี
สมการคํานวณอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยใช้สมการ และคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น
= ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด = 5 – 1 = 0.80
จํานวนชั้น
ช่วงชั้น
คําอธิบายสําหรับการแปลผล
1.00 – 1.80
ระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.61
ระดับน้อย
2.62 – 3.42
ระดับปานกลาง
3.43 – 4.23
ระดับมาก
4.24 – 5.00
ระดับมากที่สุด
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ผูท้ าํ วิจยั ได้กาํ หนดค่าสถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดงั นี้ คือ
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ซึ่ งได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ใช้บ รรยายเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปและคุ ณ สมบัติ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม และข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสื่ อโซเชียลมีเดียของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่อ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์
2. สถิติเชิ งอ้างอิง เป็ นการวิเคราะห์อิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยที่ ส่งผลต่อการรับรู ้ ตรา
สิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ สําหรับการวิเคราะห์อิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดียในรายปั จจัยย่อยของตัวแปรอิสระโดยในที่ น้ ี
ได้แก่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านยูทูบ, การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และการโฆษณาผ่านอินสตา
แกรม กับการรับรู ้ตราสิ นค้าของธุรกิจรถยนต์ผา่ นสื่ อโซเชียลมีเดีย
3. สถิติเชิ งพรรณนา ซึ่ งได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ ยวกับระดับการรับรู ้ตรา
สิ นค้าต่อกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
7. ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทัว่ ไป และคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การโฆษณาสื่ อโซเชียลมีเดียต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 140 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.4 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 35 – 39 ปี จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 และมีสถานภาพโสดจํานวน
166 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.4 ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 153 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.4 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 มีระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ทั้งนี้ประเภทสื่ อโซเชียลมีเดียที่ใช้บริ การบ่อยครั้งคือ เฟซบุ๊ก จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0
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ซึ่ ง เหตุ ผ ลและปั จ จัย ส่ ว นใหญ่ ที่ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อ กใช้บ ริ ก ารสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ได้แ ก่ สามารถสื่ อ สารได้
ตลอดเวลา จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 และปั ญหาที่พบบ่อยจากการใช้บริ การสื่ อโซเชียลมีเดีย คือ ถูกละเมิด
สิ ทธิ ส่วนบุคคล จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.7 ทั้งนี้ เมื่อรับหรื อพบเห็นโฆษณาบนสื่ อโซเชียลมีเดียจะ อ่านก่อน
แล้วจึงลบทิ้ง จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 รวมถึงเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากโฆษณาบนสื่ อโซเชียลมีเดียจะ
อ่านก่ อนแล้วจึ งลบทิ้ ง จํานวน 145 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.3 ในลําดับถัดไป ได้แก่ ประเภทสื่ อโซเชี ยลมี เดี ย ที่ มี
แนวโน้มจะใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง คือ เฟซบุ๊ก จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.9 และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่รับรู ้ หรื อพบเห็นโฆษณารถยนต์ผา่ นสื่ อโซเชียลมีเดียประเภท เฟซบุ๊ก จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0 โดย
ความถี่ที่เห็นโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่อวัน คือ 1 – 10 โฆษณา/วัน จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.5
ซึ่ งสามารถจดจําตรายี่ห้อรถยนต์ จากการโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดีย คือ โตโยต้า จํานวน 133 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.8 และรู ปแบบโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย ที่ สามารถรับรู ้ และจดจําตราสิ นค้าได้มากที่ สุด คือ
รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย อิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรอิสระ
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
ค่าคงที่

2.082

.229

การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
0.552
.069
0.513
R2 = 0.263 , Adjust R2 = 0.259 , F = 63.805 , p < 0.05 *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9.092

0.00

7.988

0.00

จากค่า R Square (R2) = 0.263 อธิ บายได้ว่า การรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุ รกิ จรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นผลมาจากการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 25.90 ส่ วนที่เหลืออีก ร้อยละ 74.10 เป็ นผล
มาจากปั จจัยอื่นที่ไม่ทราบได้ และหากพิจารณาจากตารางที่ 7.1 พบว่า การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย มีอิทธิ พลต่อ
การรับรู ้ตราสิ นค้ากลุ่มธุ รกิ จรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมีค่า Sig. = 0.000 ซึ่ งตํ่ากว่าค่า
ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ปัจจัยย่อยของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษาของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย

การรับรู้ตราสินค้ าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
B

Beta

t

Sig.

4.636

0.000

tolerance

VIF

(Constant)

1.393

การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก

0.214

0.205

2.805

0.006

0.714

1.400

การโฆษณาผ่านยูทูบ

-0.051

-0.073

-0.875

0.383

0.542

1.845

การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
การโฆษณาผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์

การรับรู้ตราสินค้ าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์
B

Beta

t

Sig.

tolerance

VIF

0.433

0.396

4.977

0.000

0.602

1.660

0.576

1.736

การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม
0.122
0.167
1.986
0.042
R2 = 0.329 , Adjust R2 = 0.314 , F = 21.580 , p < 0.05 *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากค่ า R2 = 0.329 อธิ บายได้ ว่ า การรั บ รู ้ ต ราสิ นค้ า ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ รถยนต์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นผลมาจากการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 31.40 ส่ วนที่เหลืออีก ร้อยละ 68.60 เป็ นผล
มาจากปั จจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
ผลทดสอบอิ ทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยในรายปั จจัยย่อยของตัวแปรอิ สระ ได้แก่ การ
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์น้ นั พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ์รูปแบบคะแนนมาตรฐาน
= 0.205 ซึ่ งหมายความว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์ และ
ยังพบว่าค่า Sig. = 0.006 ซึ่งตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลทดสอบอิ ทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยในรายปั จจัยย่อยของตัวแปรอิ สระ ได้แก่ การ
โฆษณาผ่านยูทูบต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์น้ นั พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ รู ปแบบคะแนนมาตรฐาน =
-0.073 ซึ่ งหมายความว่า การโฆษณาผ่านยูทูบมีอิทธิ พลเชิ งลบต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุ รกิ จรถยนต์ และยัง
พบว่าค่า Sig. = 0.383 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านยูทูบไม่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลทดสอบอิ ทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยในรายปั จจัยย่อยของตัวแปรอิ สระ ได้แก่ การ
โฆษณาผ่านอินสตาแกรมต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุ รกิ จรถยนต์น้ นั พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ รู ปแบบคะแนน
มาตรฐาน = 0.167 ซึ่ งหมายความว่า การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีอิทธิ พลเชิงบวกบต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่ม
ธุรกิจรถยนต์ และยังพบว่าค่า Sig. = 0.042 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านอินสตาแก
รมมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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การวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าต่อกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
การรับรู ้ตราสิ นค้าต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก X = 3.84 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.718
แต่หากพิจารณารายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ “ธุรกิจรถยนต์ที่ระบุชื่อสิ นค้าชัดเจน และโดดเด่น
ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงกับยีห่ อ้ (ตราสิ นค้า) ได้ง่ายขึ้น” อยูใ่ นระดับมาก X = 4.05 และมีค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.819 ลําดับถัดไป คือ “สามารถจดจํายี่ห้อ (ตราสิ นค้า) รถยนต์ ผ่านการโฆษณาทางสื่ อ
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ” อยู่ใ นระดับ มาก X = 3.90 และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.894, ลํา ดับ ที่ 3 คื อ “จะเกิ ด
ความคุน้ เคยในยีห่ อ้ (ตราสิ นค้า) รถยนต์ จากการได้เห็นตราสิ นค้าผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียบ่อยครั้ง” อยูใ่ นระดับมาก X
= 3.88 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.884
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเรื่ องอิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่อการรับรู ้ตราสินค้าของ
กลุ่มธุรกิจรถยนต์

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.1 : การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่ม
ธุรกิจรถยนต์

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.2 : การโฆษณาผ่านยูทูบต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของกลุ่มธุรกิจ
รถยนต์

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.3 : การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ต่อการรับรู ้ตราสิ นค้า
ของธุรกิจรถยนต์

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.4 : การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม ต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของ
ยอมรับสมมติฐาน
ธุรกิจรถยนต์
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 7.3 สรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ หรื อมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
และเมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ปั จจัยย่อย 3 ด้าน ได้แก่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
และการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม ส่งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่ม
ธุรกิจรถยนต์ ยกเว้นการโฆษณาผ่านยูทูบ
8. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียของผูบ้ ริ โภคต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ประเภทสื่ อโซเชียลมีเดียที่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การบ่อยครั้ง รวมถึงมีแนวโน้มจะใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง คือ เฟซบุ๊ก อีกทั้ง เฟซบุ๊ก ยังเป็ นประเภทสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่พบเห็นโฆษณารถยนต์มีความถี่
มากที่ สุด โดยรู ปแบบโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดียที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ และจดจําตราสิ นค้าได้มาก
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ที่สุด คือ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเมื่อได้รับโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียจะทําการ
อ่านก่อนแล้วจึงลบทิ้ง ซึ่ งสอดคล้องกับบทความของ ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของการใช้ Social
Media ในเชิงธุรกิจไว้วา่ เพื่อเพิ่มการรับรู ้ โดยจะต้องให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่ วม และรู ้สึกว่า Brand นั้นเสมือนเพื่อนของ
ตน และ Safko (2010) ได้กล่าวว่า เฟซบุ๊กช่วยสร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แน่นแฟ้น ขณะเดียวกันก็ช่วย
ทําให้การกระจายข่าวสารต่างๆ สามารถทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่า การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดีย เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย เป็ นทางเลือกด้านรู ปแบบรวมถึงช่องทางการสื่ อสารที่ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายของธุรกิจที่ตอ้ งการส่งสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่มเพื่อให้เกิดการรับรู ้ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยล
มีเดีย คือ กลยุทธ์การสื่ อสารที่มีจุดประสงค์ การชักจูงใจ และ/หรื อการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ (พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช, 2546, หน้า 163) รวมถึง Kotler & Keller (2012); Kapferer (1992)
และ Aaker (1991) ที่กล่าวว่าการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าไว้วา่ การรู ้จกั ตราสิ นค้าเป็ นภาพลักษณ์ของตราในสมองของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อความสามารถของผูบ้ ริ โภคที่ระบุความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การ เกิดการจดจําและระลึกได้ในการ
ทํางานของตรา หากผูบ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้หรื อรู ้จกั ตราสิ นค้ามากเท่าไหร่ จะยิ่งทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความคุน้ เคยกับ
ตราสิ นค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุ ชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม
(2553) ที่พบว่า การรับรู ้สื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งในด้านปั จจัยด้านความตั้งใจ, ด้าน
ความสนใจ, ด้านความต้องการ และด้านการตัดสิ นใจซื้อ มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotler (2004) กล่าวว่า การโฆษณาเพื่อเตือนความจํานั้น มีความสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นขั้นเจริ ญเติบโต
เต็มที่ ซึ่ งทําขึ้นเพื่อต้องการให้ผบู ้ ริ โภคนึ กถึงผลิตภัณฑ์ และ Belch & Belch (2009) อธิ บายว่า การส่ งเสริ มการขาย
ผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นการสร้างแรงจูงใจหรื อเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าโดยตรงในระยะเวลาอันสั้น และ Safko (2010) ได้
กล่าวว่า เฟซบุ๊กช่วยสร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แน่นแฟ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยทําให้การกระจายข่าวสาร
ต่างๆ สามารถทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว อีกทั้งงานวิจยั ในอดีตของ วนัสนันท์ สังสหชาติ (2556) ได้ศึกษาสื่ อ
โฆษณาใน Facebook ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษา พบว่า การได้รับข้อมูลสิ นค้าจาก
การดูรูปภาพของเพื่อน ทําให้กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคมีระดับการตอบสนองในระดับปานกลาง ทั้งใน
ด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้อ
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านยูทูบ เป็ นปั จจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่
ทําการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 35 – 39ปี มีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน
โดยสื่ อโซเชียลมีเดียที่ใช้บริ การบ่อยครั้ง คือ เฟซบุ๊ก และเหตุผลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้สื่อโซเชียล
มีเดีย ได้แก่ ต้องการสนทนารวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อน หรื อคนรู ้จกั ผ่านทางสื่ อโซเชียลมีเดีย รวมถึงรับรู ้ และ
พบเห็ นโฆษณารถยนต์ผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับบทความของ จอห์นนภดล
วศินสุ นทร (2553) เรื่ อง “ยูทูบวิดีโอออนไลน์ สื่ อทําลายหรื อสร้างสรรค์” ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการรับชมโฆษณา
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ผ่านยูทูบ โดยส่ วนใหญ่จะยอมรับ และอดทนต่อการรับชมโฆษณาต่อเมื่อเป็ นคลิปวิดีโอที่มีการผลิตอย่างพิถีพิถนั
และเลือกที่จะรับรู ้การโฆษณาจากความพอใจในการรับชม รวมถึงต้องมีอาํ นาจในการปรับเปลี่ยนในคราวเดี ยวกัน
และเป็ นการรับชมเพื่อความบันเทิ ง และ ธี รนัยน์ คําเบ้า (2559) ได้ทาํ การศึ กษาสาระองค์ประกอบของภาพยนตร์
โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ ส่งผลต่อความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สาระองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ โฆษณาออนไลน์มีผลต่อ
ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจชื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Belch & Belch (2005) ได้กล่าว โฆษณาที่สร้างสรรค์สามารถสร้างภาพแทนที่ในสมองของผูบ้ ริ โภค
โดยส่ วนประสมของการสร้างสรรค์ จะต้องสะท้อนบุคลิกของตราสิ นค้า และ ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) ได้กล่าวถึง
เป้ าหมายของการใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจไว้วา่ เพื่อเพิ่มการรับรู ้ โดยจะต้องให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่ วม และรู ้สึกว่า
Brand นั้น เสมื อ นเพื่ อ นของตน นอกจากนี้ ศุ ภ ศิ ล ป์ กุล จิ ต ต์เ จื อ วงศ์ (2556) ได้ก ล่ า วว่า แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ เ ป็ น
แอพพลิเคชัน่ สําหรับการสนทนาบนอุปกรณ์สื่อสารรู ปแบบต่างๆ โดยจุดเด่นที่แตกต่างๆ คือ รู ปแบบของสติ๊กเกอร์ ที่
สามารถสนับสนุนทางด้านธุรกิจ ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งของตราสิ นค้าในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่า การโฆษณาผ่านอิ นสตาแกรม เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการรั บรู ้ ตราสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Belch & Belch (2005) ได้กล่าวว่าคําบรรยายใต้ภาพ (Caption) เป็ นสิ่ งที่เพิม่ เติมขึ้นเพื่อเสริ มให้ภาพมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และในงานวิจยั ของ วรรณพร ภุชชงค์ (2556) ได้ศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคล
มี ชื่อเสี ยงผ่านอิ นสตาแกรม พบว่า การประชาสัมพันธ์โดยบุคคลมี ชื่อเสี ยงผ่านอิ นสตาแกรม มี ความสัมพันธ์ไป
ในทางเดียวกันกับการรู ้จกั ตราสิ นค้า และทัศนคติต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติ
พงษ์ ทวีวฒั น์ (2556) ได้ศึกษาการรับรู ้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ากรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์ ตราฟิ ทฟล็อพ ผลการศึกษาพบว่า การ
รับรู ้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ด้านการจัดแสดงสิ นค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ตราฟิ ทฟล็อฟ (Fitflop) อย่างมีนยั สําคัญ
9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะการนําผลไปใช้
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรถยนต์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารทาง
การตลาด และจัดสรรงบประมาณการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียได้อย่างเหมาะสม รวมถึงก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ต่อธุรกิจ ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญต่อการกําหนดแนวทางรู ปแบบการเลือกใช้สื่อโฆษณา และรู ปแบบเนื้ อหาของการ
โฆษณาเชิงสร้างสรรค์ที่ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั รวมถึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้เกิดการรับรู ้ อีกทั้งการเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลายยังจะช่วยเพิ่มระดับ
การรับรู ้ในตราสิ นค้า รวมไปถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ไปยังผูบ้ ริ โภคได้ครอบคลุม และ
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น แต่ท้ งั นี้ก็ตอ้ งคํานึงถึงพฤติกรรมการรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบเป็ นทั้ง
ผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร และเป็ นผูเ้ ลือกข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการจะรับรู ้ ดังนั้นการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียควรมีการ
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พัฒนารู ปแบบควบคู่ไปกับการศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ
โซเชียลมีเดียให้รู้สึกเป็ นมิตรกับตราสิ นค้า หรื อหน่วยงาน อีกทั้งยังต้องเปิ ดช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคสามารถพูดคุย หรื อ
สอบถามหากเกิดข้อสงสัยได้ทนั ที และตลอดเวลา ก็จะเป็ นการช่วยเพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผูบ้ ริ โภค กับ
ตราสิ นค้า และหน่วยงาน
2. หน่วยงานราชการ และเอกชนอื่นๆ สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อโซเชียลมีเดี ย
ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็ นที่รู้จกั อันจะนําไปสู่ การเข้าถึงความ
คิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนํามาพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และยังเป็ นการช่ วยส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รู้จกั หน่ วยงานมากยิ่งขึ้น รวมถึ งสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยยังเป็ นช่ องทางการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจากหน่วยงาน ที่รวดเร็ ว ทันมัย มีประสิ ทธิ ภาพ และยังใช้ตน้ ทุนน้อยกว่าสื่ อช่องทางอื่นๆ ซึ่ ง
จะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ คือ ไทยแลนด์ 4.0 รวมไปถึงสามารถสอดรับกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่
และยังเป็ นการช่วยลดภาระงบประมาณการใช้กระดาษให้ลดน้อยลง จะทําให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริ การกับ
ประชาชน หรื อผูบ้ ริ โภคได้อย่างทันถ่วงที
3. นักศึ กษา นักวิจยั และนักวิชาการ สามารถนําผลวิจยั ที่ เกิ ดขึ้นไปประยุกต์ รวมถึงเพิ่มเติมองค์
ความรู ้ทางด้านวิชาการ โดยการขยายองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิ พลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียที่ส่งผล
ต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าสําหรับมิติอื่นๆของการโฆษณา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู ้ในอนาคต อันจะนําไปสู่ การเกิ ดองค์
ความรู ้ใหม่ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ และภาคธุรกิจ
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
9.2.1 แนะนําให้ทาํ การศึกษากับสถานที่อื่นๆ เช่น การขยายขอบเขตสถานที่จดั เก็บไปพื้นที่อื่นๆใน
เขตกรุ งเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่ในเขตปริ มณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อที่จะทราบความความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชากรต่างๆที่มีต่อการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย ว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ทําการศึกษาในครั้งนี้หรื อไม่
9.2.2 แนะนํา ให้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการโฆษณาผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง
คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจรถยนต์ เพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการ
รับรู ้ในด้านอื่นๆ จากการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
9.2.3 แนะนําให้ศึกษาเชิ งเปรี ยบเที ยบระหว่าง 2 กลุ่มธุ รกิ จ เช่ น เปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มธุ รกิ จ
รถยนต์ กับกลุ่มธุ รกิ จโทรคมนาคม ว่ากลุ่มธุ รกิ จใดที่การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย ส่ งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้า
มากกว่ากัน
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