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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เนื้อหาที่น าเสนอแล้วท าให้เกิดผล
และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการท ารีมาร์เก็ตติ้งด้วยวิธี Google Display Network และวิธี 
Facebook ส าหรับธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอาง  โดยใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง ไปท าการทดลอง
โฆษณาจริงผ่านเครื่องมือ Google Display Network กับเว็บไซต์ www.aspiration.co.th และ 
Fanpage Aspiration โดยควบคุมค่าใช้จ่ายในการท าโฆษณาการทดลองละ 200 บาท 

 ผลการวิจัยพบว่า การท ารีมาร์เก็ตติ้งแบบ Facebook ให้ประสิทธิผลได้สูงกว่าการท าการรี
มาร์เก็ตติ้งแบบ Google Display Network และการท ารีมาร์เก็ตติ้งแบบคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์มี 
ประสิทธิผลสูงที่สุด กล่าวคือสามารถสร้างยอดขายได้ 8,100 บาท  
 
ค ำส ำคัญ: รีมำร์เก็ตติ้ง, กำรตลำดดิจิทัล, รีทำร์เก็ตติ้ง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were 1) to research the content which 
generated productive results; and 2) to compare effectiveness of re-marketing 

methods between Google Display Network and Facebook for cosmetic's SMEs. The 
method of this study was the quasi experimental research by spending 200 baht in 

each advertisement via Google Display Network (www.aspiration.co.th) and Facebook 
(Aspiration fanpage).  

Research finding were as follows: 1) re-marketing by Facebook for 
cosmetic's SMEs was more effective than Google Display Network; and 2) re-
marketing by people engagement on posts was the most productive to gain 8,100 

baht of sales in return.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 

ปีพ.ศ. 2559 คน Gen Y (อายุ15-34 ปี) เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย 
(ประมาณ 20 ล้านคน) เป็นกลุ่มคนน้องใหม่ไฟแรง แนวคิดเรื่องการท างานบริษัทไปเป็นลูกน้องคนอ่ืน
เริ่มเปลี่ยนไป ค่านิยมการมีกิจการเป็นของตัวเองเริ่มเด่นชัดขึ้น เป็นกลุ่มคนที่กล้าซื้อของออนไลน์ 
โดยไม่ค่อยค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คนกลุ่มนี้เชื่อในสิ่งที่เพ่ือนบอกต่อมา
หรือเป็นเรื่องราวที่มีคนพูดถึงเยอะในโลกออนไลน์ (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ และคณะ, 2559) ท าให้การท า
ธุรกิจและโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีบทบาทส าคัญ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย 
เพราะปัจจุบันมีคนไทยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากถึง 42-76.9 ชม. ต่อสัปดาห์ Gen Y เป็นกลุ่มที่
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/ สัปดาห์ เฉลี่ยแล้ว คน Gen Y ท่อง
อินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2558) ท าให้
เป็นโอกาส กับนักธุรกิจ หรือนักการตลาด  ที่จะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยได้
มากขึ้น ผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัล ผลส ารวจ พบว่า คนไทยซื้อของผ่านทางออนไลน์ 64.9% ทั้งนี้จากท่ี
คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์มากข้ึน เกิดจากผู้ซื้อได้รับข้อมูลรีวิวทางอินเทอร์เน็ต และการอ่าน
ความเห็นของผู้เคยใช้สินค้า (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2558)  ซึ่งคนตัดสินใจ 
เข้าเว็บไซต ์E-Commerce 50.2 % เพราะโฆษณาจากเว็บไซต์/ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งสูงกว่าปัจจัย
ที่มาจากโฆษณาจากโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, Billboard, แผ่นพับ และงานแสดงสินค้าท่ีมีเพียง 
32.3%  

ปัจจุบันสื่อออนไลน์นับว่าเป็นสื่อที่ถูกน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย สินค้า
ทั่วไปจ านวนมากมีการเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภค มี
ความจ าเพาะเจาะจง และราคาไม่แพง หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเครื่องส าอาง พบกว่าเครื่องส าอางแบรนด์
ชั้นน า (Counter Brand) อาทิเช่น แบรนด์เอสเคทู, แบรนด์เอสเต้และแบรนด์ลาแมร์ มีการใช้ 
เว็บไซต์, เฟสบุค๊, ยูทูป และไลน์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ นอกจากนี้เครื่องส าอาง แบรนด์ 
SME อาทิเช่น แบรนด์ไซคอส, แบรนด์ดีดีฟและแบรนด์แอสพเรชั่น มีการเลือกใช้เว็บไซต์, เฟสบุค๊, ยู
ทูป และไลน์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ แต่อย่างไรก็ดีก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่นัก 
ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์และออกไป การแก้ปัญหาทางหนึ่งคือ รีมาร์เก็ตติ้ง  

“รีมาร์เก็ตติ้ง” หรือ “การตลาดซ้ าย้ าอีกครั้ง” (Seo Heroes Bangkok, 2560)  เป็นการท า
การตลาดเพ่ือเป็นการย้ าความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเป็นลูกค้าหรือมี Action ใด ๆ ใน
เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คท่ีเป็นสัญญาณบอกว่าสนใจแต่ยังไม่ซื้อสินค้า ถ้าท าโฆษณาไปย้ าก็มีอากาสมากที่
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จะกลับมาเป็นลูกค้าได้ ซ่ึงโฆษณารูปแบบรีมาร์เก็ตติ้ง สามารถลดต้นทุนต่อการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ 
และต้นทุนต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าได้มากกว่าโฆษณาท่ีไม่ได้ท ารีมาร์เก็ตติ้งการโฆษณารูปแบบ       

รีมาร์เก็ตติ้ง โดยเฉลี่ยจะมีลูกค้าท่ีเคยเข้าเวปไซด์เราแล้วออกไปกลับมา ไลน์ อีเมลหรือโทรศัพท์ 
ประมาณ 20 % ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเราเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีคุณภาพ (Couch, 2013)  

การท ารีมาร์เก็ตติ้งท าได้ 3 วิธีดังนี้ 
-การท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่านทาง Google Display Banner โดยเมื่อลูกค้าเข้าเว็บไซต์ ระบบจด

จะท าการจดจ า และเมื่อลูกค้าออกไปโดยไม่เกิดคอนเวอร์ชั่น อาทิเช่นการซื้อ หรือการลงทะเบียน 
ระบบจะส่งโฆษณาติดตาม เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งนึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเกิดคอน
เวอร์ชั่นมากขึ้น 

-การท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่านทาง Facebook โดยเมื่อลูกค้าเข้าไปยังแฟนเพจ และท าบางสิ่งบาง
อย่างเช่น คลิกเข้าชม เข้าไปกดไลค์ คอมเมนต์ แชร์ ทักข้อความ กดเข้าเว็บไซต์ ระบบจะท าการจดจ า
พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนไว้ และเมื่อลูกค้าออกเรา เราสามารถก าหนดเกณฑ์ให้ Facebook 

ติดตามในกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าที่กระท ากับแฟนเพจเราตามที่เราต้องการได้ เพ่ือเพ่ิม คอนเวอร์ชั่น 
เพ่ิมโอกาสในการขายให้มากขึ้น 

-การท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Email โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์หรือเข้ามาทางแฟนเพจ เราจะ
ให้ลุกค้ากรอกอีเมลไว้ และหลังจากท่ีลูกค้าออกไป เราจะติดตามลูกค้าโดยการส่งอีเมลไป เพิ่มเพ่ิม
คอนเวอร์ชั่น เพ่ิมโอกาสในการขายมากขึ้น ทั้งนี้การท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Email ไม่เป็นที่นิยมใน SME 

ทางผู้วิจัยจึงไม่ได้เลือกวิธีนี้มาท าการวิจัย 
  สิ่งส าคัญส าหรับกลยุทธ์การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตคือ การวัดประสิทธิภาพของโฆษณา 
นักการตลาดและผู้ประกอบการ SME มักจะเลือกช่องทางการโฆษณาท่ีสามารถสร้าง ผลตอบแทน
จากการโฆษณาได้สูงที่สุด โดยตัวชี้วัดที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งคือ จ านวนคนทักทางข้อความเพราะนั่น
หมายถึงลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา และอีกค่าหนึ่งที่ส าคัญคือ Return on 

Investment (ROI) จึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์หลายรูปแบบเพ่ือเพ่ิมค่า ROI ของการท าโฆษณาให้สูง
ที่สุด ซึ่ง ROI ที่สูงนั้น มาจากต้นทุนต่อการหาลูกค้า (Cost per Conversion) เปรียบเทียบกับรายได้
ที่เกิดจากลูกค้าโดยเฉลี่ย ดังนั้นในการวางกลยุทธ์การโฆษณานั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้
ต้นทุนต่อการหาลูกค้า ลดลงได้ต่ าที่สุด และอีกทั้งต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่าต่ ากว่าต้นทุนในการหา
ลูกค้าใหม่ จึงเป็นที่มาของการศึกษากลยุทธ์การท ารีมาร์เก็ตติ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการโฆษณา
ผ่านอินเทอร์เน็ต  
  บริษัท แอสพเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าตลาดด้านเครื่องส าอาง ที่มีมาตรฐาน และได้รับ
ความไว้วางใจจากภาครัฐ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก อาทิเช่น The 

12th China-Asean Expo 2015, Thailand Week Laos 2015, Thailand Week Cambodia 



3 

 

2015, Thailand Week Myanmar 2015, Thailand Week Ho Ji Min 2015 (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ, 2559), งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 /2015 ณ เมืองคุนหมิง (สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2558), Thai Festival 2016 ณ เมืองเล่อซาน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉินตู, 2558), 

the 6th China (Linyi) International Trade and Logistics Fairs 2015 (สมาคมอุตสาหกรรม
ไทยจีน, 2558) ดังภาพที่ 1.1 และเป็นบริษัทในธุรกิจเครื่องส าอาง ที่ให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ บริษัท แอสพเรชั่น จ ากัด จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล มีการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาอยู่เสมอ และมีการท ารีมาร์
เก็ตติ้ง จึงท าให้ผู้วิจัยเลือกบริษัทนี้มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนากลยุทธ์
ทางด้านการท าโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจเครื่องส าอางใน
ประเทศไทยต่อไป 

 

ภาพที่ 1.1: บริษัท แอสพเรชั่น จ ากัด Thailand Week Cambodia 2015(a), The 6th China 

(Linyi) International Trade And Logistics Fairs 2015(b) 

 

 
(a)                                             (b) 

 

ที่มา: Aspiration. (2560). สืบค้นจาก https://www.aspiration.co.th/event. 
   

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่น าเสนอแล้วท าให้เกิดผล 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการท ารีมาร์เก็ตติ้งด้วยวิธี Google Display 
Network และวิธี Facebook 
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1.3 นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 1.3.1 รีมาร์เก็ตติ้ง หมายถึง วิธีการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการใช้โฆษณาของ
บริษัท ติดตามผู้ชมเว็บไซต์ ไปในระยะเวลาหนึ่ง ด้วยความถี่ระดับหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชม
เว็บไซต์หรือแฟนเพจคนดังกล่าว กลับมามีพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องการบนเว็บไซต์ 
www.aspiration.co.th หรือแฟนเพจ Aspiraion อีกครั้ง 

1.3.2 Display หมายถึง รูปแบบการโฆษณาของ บนเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่มีทั้งแบบแบนเนอร์
โฆษณาภาพนิ่ง แบนเนอร์โฆษณาภาพเคลื่อนไหว โฆษณาแบบวิดีโอ หรือโฆษณาแบบข้อความ 

1.3.3 Google Display Network หรือ GDN หมายถึง โฆษณารูปแบบ Display ของ 
Google ที่สามารถโฆษณาผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ของ Google ได้ 

1.3.4 Google Analytic หมายถึง โปรแกรมเก็บข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
www.aspiration.co.th เพ่ือให้ฝ่ายการตลาดสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ หรือ
ท าการตลาดต่อได้  

1.3.5 E-Commerce หมายถึง การท าธุรกิจขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
อาจเกิดการซื้อขายบนเว็บไซต์โดยตรง หรือนอกเว็บไซต์ 

1.3.6 แบนเนอร์โฆษณา หมายถึง สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไป
แสดงผลในเว็บไซต์ต่าง ๆ 

1.3.7 Conversion หมายถึง พฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ลงโฆษณาต้องการให้เกิดข้ึนบนเว็บไซต์ 
www.aspiration.co.th หรือ แฟนเพจ Aspiration เช่น การชมรายละเอียดสินค้าเพ่ิมเติม หรือ การ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทักข้อความ ทางไลน์ หรือการโทร เป็นต้น 

1.3.8 Cost per Conversion หมายถึง ต้นทุนเฉลี่ยของการได้ Conversion จากการ
โฆษณาของบริษัท แอสพเรชั่น จ ากัด อาทเิช่น ต้นทุนเฉลี่ยของการทักข้อความติดต่อบริษัท 1 ครั้ง 
ต้นทุนเฉลี่ยของการโทรติดต่อบริษัท 1 ครั้ง เป็นต้น 

1.3.9 Return on Investment (ROI) หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา 
ค านวณจากรายได้ที่ได้รับจากการท าโฆษณา หารต้นทุนค่าโฆษณา หารต้นทุนค่าโฆษณา 

1.3.10 ประสิทธิผล หมายถึง การใช้งบประมาณโฆษณาเพ่ือด าเนินการ ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ 
ซึ่งผลลัพธ์นั้นได้มาโดยใช้งบประมาณโฆษณาน้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เช่น ประสิทธิภาพของการ
ลงทุนโฆษณา เพ่ือให้ได้จ านวนลูกค้ามากท่ีสุด หรือ ต้นทุนการโฆษณาต่อการได้ลูกค้าหนึ่งคนน้อย
ที่สุด 

1.3.11 Facebook Pixel หมายถึง โค้ดโปรแกรมที่สามารถเอาไปแปะลงในเว็บไซต์ จากนั้น
โค้ด Pixel จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์ให้สามารถท าโฆษณา Facebook ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

http://www.aspiration.co.th/
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1.3.12 Email Direct Marketing (EDM) คือ การตลาดแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายแบบไดเร็กเมล์ในรูปแบบของอีเมล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประชาสัมพันธ์, โฆษณา, 
หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบข้อมูลแบบ Text หรือ Html โดยผู้ส่งจะ
ส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป้าหมาย  

1.3.13 Cost per Click (CPC)  ต้นทุนเฉลี่ยของการได้คลิกจากการโฆษณาของบริษัท 

แอสพเรชั่น จ ากัด 1 ครั้ง  
1.3.14 การตลาดในเชิงประกอบการใน SME หมายถึง การตลาดออนไลน์จากการลงโฆษณา

ผ่าน Google Display Network หรือ Facebook แล้วเกิดคอนเวอร์ชั่น 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตวิจัยด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลผ่านฐานข้อมูลในระบบ Google Analytic 

ของเว็บไซต์ www.aspiration.co.th และทดลองโฆษณาด้วย Google Display Network และ 
Facebook 

1.4.2 ขอบเขตวิจัยด้านเวลา ผู้วิจัยจะท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง   
2 ตุลาคม 2560 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 เพ่ือให้ธุรกิจ เครื่องสามารถน ากลยุทธ์การโฆษณา รีมาร์เก็ตติ้ง ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นได้ (ประสิทธิภาพทางอินเทอร์เน็ตในที่นี้หมายถึง
จ านวนคลิก,  การทัก, Return on Investment 

1.5.2 นักการตลาดหรือผู้สนใจด้านการตลาดทางอินเทอร์เน็ต สามารถน า ไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยเรื่องการตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ของการท ารีมาร์
เก็ตติ้งส าหรับธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอางเปรียบเทียบระหว่าง Google Display Network 
และ Facebook มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่น าเสนอแล้วท าให้เกิดผล 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการท ารีมาร์เก็ตติ้งด้วยวิธี Google Display Network และวิธี 
Facebook 

 

2.1 Remarketing Google Display Network   
 “รีมาร์เก็ตติ้ง” หรือ “การตลาดซ้ าย้ าอีกครั้ง” (Seo Hero Bangkok, 2560) ได้อธิบายถึง 

รีมาร์เก็ตติ้งหรือรีทาร์เก็ตติ้งว่า เป็นการท าตลาดเพ่ือเป็นการย้ าความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคย
เป็นลูกค้า หรือเคยมี Action ใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าสนใจ แต่ยังไม่ซื้อสินค้า ถ้าท า
โฆษณาไปย้ า ก็มีโอกาสมากท่ีจะกลับมาเป็นลูกค้าได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการท าโฆษณาท่ีให้ผลลัพธ์ที่ดีและ
ให้ผลตอบแทนสูง  

วัตถุประสงค์ของการท าโฆษณาแบบรีมาร์เก็ตติ้ง (Atimedesign, ม.ป.ป.) กล่าวว่าการท า
โฆษณาแบบรีมาร์เก็ตติ้ง เหมาะส าหรับติดตามลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าเว็บไซต์ แต่ยังไม่ท า
การซื้อในเวลานั้น ท าให้ลูกค้าจดจ าแบรนด์หรือสินค้าได้ เป็นการย้ าลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุ้น
ให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการให้ส าเร็จ หรือกระตุ้นให้ลูกค้าเก่าท่ีเคยซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว 
กลับมาซื้อสินค้าอ่ืน หรือใช้บริการอ่ืนในครั้งถัดไป ซึ่งข้อดีคือ ลูกค้าที่เข้ามาเว็บไซต์แล้วออกไปจะเห็น
โฆษณาติดตามไป ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์หรือแบรนด์น่าเชื่อถือ ทั้งที่ใช้งบประมาณเพียงน้อยนิด 
ลูกค้าท่ีก าลังศึกษาสินค้าหรือเปรียบเทียบสินค้าแล้วปิดเว็บไซต์ออกไป อาจลืมชื่อเว็บไซต์ เมื่อเห็น
โฆษณาอีกครั้ง มีโอกาสสูงมากท่ีลูกค้าจะจ าเว็บไซต์ได้ ลูกค้าท่ีเคยซื้อไปแล้วถึงเวลาที่ต้องซื้อสินค้าซ้ า 
ถ้าลูกค้าเห็นโฆษณาบ่อย ๆ มีแนวโน้มที่จะซื้อจากร้านเราเป็นร้านแรก ด้วยวิธีนี้จะท าให้สามารถลด
ต้นทุนการตลาดลง แต่เพ่ิมประสิทธิภาพในการโฆษณาที่สูงกว่าเดิมมาก 

ประสิทธิภาพของการโฆษณาแบบรีมาร์เก็ตติ้ง (Smejumb, ม.ป.ป.) กล่าวว่าเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ให้ผลลัพธ์สูงกว่าการท าการตลาดแบบอ่ืน ๆ เพราะเป็นการท าโฆษณาโดยโฟกัสไปยัง
กลุ่มเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะคนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซด์แล้วเท่านั้น ซึ่งเป็น Potential 

Customer หรือกลุ่มคนที่มีอากาสซื้อสูงกว่าลูกค้าปกติ เพราะได้มีการเข้ามาศึกษาข้อมูลสินค้า และ
อยู่ในช่วงเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจซื้อ การท าโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งจะช่วยให้ตอกย้ าแบรนด์ให้
เกิดการจดจ า (Brand Recall) ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ติดตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ให้กลับมาซื้อ หรือติดตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ า ซึ่ง
มีแนวโน้มที่ลูกค้าเก่าจะซื้อง่ายกว่ากลุ่มอ่ืน ท าให้สามารถลดต้นทุนการตลาดลง แต่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การโฆษณาให้สูงกว่าเดิมมาก ซึ่งรีมาร์เก็ตติ้งเป็นกลุยทธ์ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท าการตลาด
ออนไลน์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เพราะสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย า 

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญของการท าโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การโฆษณาได้ คือกลยุทธ์การท า รีมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งลักษณะการโฆษณา จะมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์หรือแฟนเพจแต่ไม่ได้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ เช่น 
ไม่ได้ซื้อสินค้า หรือไม่ได้ติดต่อโดยการโทรหรือทักทางข้อความ เป็นต้น 

2) ระบบจะจดจ าลูกค้าคนนั้นเอาไว้ เมื่อลูกค้าออกจากเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค 
3) ลูกค้าคนดังกล่าว จะเห็นโฆษณาของธุรกิจติดตามไป เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาเกิด

พฤติกรรมทีเ่ราต้องการอีกครั้งหนึ่ง 
 Readyplanet (2559) อธิบายว่ากว่า 96% ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้ท าการสั่งซื้อ
สินค้าใด ๆ ในเว็บไซต์ 70% เลือกสินค้าลงตะกร้าแล้วแต่ตัดสินใจไม่ซื้อและออกจากเว็บไซต์ และที่
ส าคัญที่สุดคือ 49% ของการซื้อขายในโลกออนไลน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้ามาท่อง
เว็บไซต์ 2-4 ครั้ง ถึงจะเกิดการซื้อขายในโลกออนไลน์ ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้
แล้ว ท าให้นักการตลาดต้องหาวิธีท าให้กลุ่มเป้าหมายคนเดิมที่เคยมีความสนใจในแบรนด์ เห็นแบรนด์
ของธุรกิจบ่อยครั้งมากขึ้น เห็นโฆษณาท่ีดึงดูดใจในหลาย ๆ เนื้อหาและรูปแบบ เพื่อคาดหวังให้
กลุ่มเป้าหมายไปซื้อสินค้าในที่สุด 

 
2.2 Remarketing Facebook 
   2.2.1 การท า Custom Audience ซึ่งเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการเจาะลึกที่
ละเอียดมากยิ่งขึ้น ช่วยให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากข้ึน และการท า Remarketing ซึ่งจะเป็นการ
แสดงโฆษณาไปยังคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของเราหรือเคยเข้ามา Engage กับเพจของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความผูกพันกับธุรกิจของเราและมีโอกาสที่จะสร้างยอดขายให้กับเราได้มากกว่า  

 กลุ่มเป้าหมายที่สร้างด้วย Custom Audience มีประโยชน์มาก ๆ กับการท าโฆษณาใน 

Facebook เพราะช่วยให้เราแสดงโฆษณาไปยังคนที่สนใจในสินค้าและบริการของเรา ซึ่งจะท าให้
โฆษณาใน Facebook ของเรามีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน 

 Custom Audience แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

 1) Customer List: ข้อมูลพวก Customer Relationship Management (CRM Data) 
หรือข้อมูลของลูกค้า ก็สามารถน ามาอัพโหลดเข้าไปในระบบได้เช่นเบอร์โทรของกลุ่มเป้าหมาย อีเมล
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ของกลุ่มเป้าหมาย ID ผู้ใช้แอฟเฟสบุ๊ค ID ผู้ใช้เพนเฟสบุ๊ค เป็นต้น ระบบจะท าการจับคู่ว่าข้อมูล
ข้างต้นที่ใส่เข้าไปว่าเป็นผู้ใช้รายไหนใน Facebook  

 2) Engagement: การสร้าง Custom Audience ขึ้นจากคนที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในเพจ
ของเราเช่น เคยส่งข้อความเข้ามาหาเพจเรา, เคยเข้ามากดไลค์ แชร์ คอมเมนต์ในเพจของเรา, ทุกคน
ที่เข้าชมเพจของเรา เป็นต้น  

 3) Website: การสร้างจากคนที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา  

 4) Mobile App: เป็นการสร้าง Custom Audience จากคนที่เคยเข้าไปใช้ Mobile App 

ของเรา 

 วิธีการสร้าง Custom Audience ด้วย Email 

 1) คลิกท่ีปุ่ม 3 ขีดด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกที่ All Tools > Audiences (จะอยู่ในส่วนของ 
Assets)  

 2) คลิกท่ีปุ่ม Drop Down ที่เขียนว่า Create Audience แล้วเลือก Custom Audience 

 3) กดท่ีปุ่ม Customer File 

 4) เลือกที่ Copy and Paste แล้วท าการ Paste Email ของกลุ่มลูกค้าเก่าหรือกลุ่มผู้ติดตาม
ลงไป ในช่อง Audience name ตั้งชื่อ Custom audience คลิกท่ีปุ่ม Next 

 5) ยืนยันว่าสร้าง Custom Audience เสร็จสิ้น แล้ว ให้กดที่ปุ่ม OK 

 วิธีการสร้าง Custom Audience ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 
1) คลิกท่ีปุ่ม 3 ขีดด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกที่ All Tools > Audiences (จะอยู่ในส่วนของ 

Assets)  

 2) คลิกท่ีปุ่ม Drop Down ที่เขียนว่า Create Audience แล้วเลือก Custom Audience 

 3) กดท่ีปุ่ม Customer File 

 4) เลือกที่ Copy and Paste แล้วท าการ Paste เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเข้าไป 1 บรรทัด
ต่อ 1 เบอร์โทร ตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม Next  

 5) ยืนยันว่าสร้าง Custom Audience เสร็จสิ้น แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Ok 

 วิธีการสร้าง Custom Audience ด้วยการบันทึกคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจ 

1) คลิกท่ีปุ่ม 3 ขีดด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกที่ All Tools > Audiences (จะอยู่ในส่วนของ 
Assets)  

2) คลิกท่ีปุ่ม Drop Down ที่เขียนว่า Create Audience แล้วเลือก Custom Audience 

3) เลือก Engagement 

4) เลือก Facebook Page 

5) เลือกที่ Page  
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6) เลือกว่าจะสร้าง Custom Audience ขึ้น มาจากเงื่อนไขอะไร ดังนี้ ทุก ๆ คนที่เคยเข้ามา
มีส่วนร่วมในเพจของเรา, คนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเพจของเรา, คนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจหรือโพสของ
เรา, คนที่เคยคลิกที่ปุ่ม Call to Action ในโพสของเรา, คนที่เคยส่งข้อความเข้ามาที่เพจของเราและ
คนที่เคยกดเซฟเพจหรือโพสของเราเอาไว้อ่านต่อทีหลัง 

7) In the past สร้าง Custom Audience จากคนที่ท าตามเงื่อนไขด้านบนในช่วงก่ีวันล่าสุด 

8) Audience Name: ชื่อ Custom Audience ที่ก าลังจะสร้าง 
9) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Create Audience 

วิธีการสร้าง Custom Audience ด้วยการบันทึกคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ 
 Website Traffic หรือการบันทึกคนที่เคยเข้าเว็บไซต์เรา เป็นการบันทึกว่าผู้ใช้ Facebook 

รายใดบ้างที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา  

 Facebook Pixel คือโค้ดโปรแกรมท่ีสามารถเอาไปแปะลงในเว็บไซต์ได้ จากนั้น โค้ด Pixel 

นี้จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์ของเราให้สามารถท าโฆษณา Facebook ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 1) คลิกท่ีปุ่ม 3 ขีดด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกที่ All Tools > Audiences (จะอยู่ในส่วนของ 
Assets)  

 2) คลิกท่ีปุ่ม Drop Down ที่เขียนว่า Create Audience แล้วเลือก Custom Audience 

 3) คลิกท่ี Website Traffic 

4) In the Last จ านวนวันที่ผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึก เช่นถ้าใส่ไป 30 เมื่อผู้ใช้จะถูกจดจ าอยู่ใน  
Custom Audience ไม่เกิน 30 วัน ถ้าเกิน 30 วันจะถูกลบออกจาก Custom Audience (ก าหนด
ได้สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)  

5) Audience Name: ตั้งชื่อให้กับ Custom Audience 

6) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Create Audience 

2.2.2 Remarketing Facebook จะยิงโฆษณาไปยัง Custom Audience โดยการ 

สร้างแคมเปญโฆษณาแล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น Custom Audience ของคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของ
เรามาก่อน การท า Remarketing ใน Facebook  

 วิธีท า Remarketing บน Facebook 

 1) การท า Remarketing บน Facebook จะเริ่มต้นจากการสร้าง Custom Audience ที่
เก็บบันทึกผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ หลังจากนั้น จึงสร้าง Campaign โฆษณาท่ีใช้ Custom 

Audience เป็นกลุ่มเป้าหมาย Campaign แบบ Remarketing เลย 

 2) เข้า Ads Manager แล้วคลิกท่ีปุ่ม Create Ad 
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 3) ในขัน้ตอนการโฆษณา การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience ให้เราใส่ชื่อ 

Remarketing List ที่เราได้ท าการสร้างไว้ก่อนหน้า ก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบนี้เป็นการบอกให้
โฆษณาแสดงเฉพาะกับคนที่อยู่ใน Custom Audience นี้เท่านั้น      

 4) ก าหนดงบประมาณ วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด และการสร้างโพสโฆษณา  
 ข้อควรรู้เกี่ยวกับก ารท า Remarketing 

 1) การสร้าง Custom Audience แบบ Remarketing ในช่วงแรกอาจจะมีขนาดน้อย แต่จะ
ค่อย ๆ เก็บสะสมไปเรื่อย ๆ ถ้ามีคา่สูง ๆ แสดงว่าโฆษณาเริ่มแสดงวนซ้ ากับคนเดิม ๆ แล้ว 

 2) ถ้าก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ Custom Audience แล้วอาจจะไม่จ าเป็นต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายด้วย เพศ อายุ สถานที่ ความสนใจ เพราะจะท าให้ขนาดของกลุ่มเป้าหมายมีขนาดเล็ก
จนเกินไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ของการท ารีมาร์เก็ตติ้งนั้น ๆ  
 

2.3 ทบทวนวรรณกรรม  
 Holktalk (2559) อธิบายการเปรียบเทียบการท า Remarketing ใน Facebook กับ 
Google พบว่า Google Display Network มีความละเอียดในการเก็บ Remarketing List มากกว่า 
แต ่Facebook ก็มีจุดที่เหนือกว่า Google Display Network คือสามารถสร้างโฆษณาโดยอ้างอิง
ฐานข้อมูลผู้ใช้ หมายความว่าถ้าผู้ใช้คนเดียวกันเข้าเว็บไซต์เราผ่าน Desktop และ Mobile กรณี 
GDN จะมองว่าเป็นผู้ใช้ 2 คน แต่ Facebook จะมองว่าเป็นผู้ใช้คนเดียว ในส่วนของ Placement 

โฆษณา Facebook จะเหนือกว่า GDN เพราะแสดงผลใน New Feed ดูเป็นธรรมชาติกว่า ราคาที่
ต้องจ่าย Facebook มักจะสูงกว่า GDN ส่วนด้านความละเอียดของการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเชิง
ประชากรศาสตร์ Facebook มีความแม่นย ากว่า GDN เนื่องจาก Facebook ดึงข้อมูลจากบัญชี
สมาชิกแต่ละคน แต่ Google จับพฤติกรรมจากการท่องเว็บไซต์ของผู้คน 

 ณัฐพล ขาวส าลี (2558) อธิบายเกี่ยวกับ Remarketing หรือ Retargeting คือ การท า
การตลาดเพื่อเป็นการย้ าความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน หรือเคยมี Action    

ใด ๆ ในเว็บไซต์ ที่เป็นสัญญาณบอกว่าพวกเขาสนใจ แต่ยังไม่ซื้อสินค้า และท าการโฆษณาเพ่ือไปย้ า
เขาอีกรอบ ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นลุกค้า ซึ่งวิธี Remarketing จากเครื่องมือของ Facebook 

สามารถท าได้หลายวิธี อาทิเช่น วิธีที่ 1 คนที่เคยเป็นลูกค้าคุณอยู่แล้ว ถ้าคุณมีอีเมลลูกค้าอยู่แล้ว 
สามารถท าโฆษณาส่งไปยังอีเมล วิธีที่ 2 คนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เป็นการท า 
Remarketing เจาะจงไปยังกลุ่มที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ วิธีที่ 3 แยกตาม Keyword ใน 
link ตัวลิงก์จะช่วยแยกความสนใจว่า คนที่เข้ามาอ่านในหน้านั้นมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ อยู ่
วิธีที่ 4 เจาะลึกเฉพาะเนื้อหา เน้นไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์เลย วิธีที่ 5 Remarketing ไปยัง
กลุ่มผู้ใช้แอพ เป็นการ Remarketing ไปยังกลุ่มคนที่มี Action กับแอพ 
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 Smejump (ม.ป.ป.) อธิบายถึงการท าโฆษณาแบบ Remarketing หรือบางทีเรียกว่า 
Retargeting คือ วิธีการท าโฆษณาเพ่ือติดตามกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ เพ่ือน าข้อความโฆษณา 
และโปรโมชั่นไปแสดงให้กับกลุ่มลูกค้า ซ่ึงเหตุผลที่เลือกท าโฆษณาแบบ Remarketing คือ           
1) สามารถ Custom โฆษณาตามสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ท าให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับโฆษณาทีส่ง่ไป และ
เป็นการเพ่ิมโอกาสที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่า 2) โฆษณาสามารถติดตามกลุ่มลูกค้าไปใน
เกือบทุกที่ในโลกออนไลน์ เช่น บน Google Network, Facebook และ YouTube 3) กลุ่มคนที่เคย
เข้ามาในเว็บไซต์เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสซื้อสินค้าสูง เพราะได้เข้ามาศึกษาข้อมูลสินค้า และอยู่ในช่วง
เปรียบเทียบข้อมูล และตัดสินใจซื้อ การท าโฆษณา Remarketing จะช่วยตอกย้ า Brand 

Awareness และหวังว่าจะท าให้ลูกค้าใจอ่อน ทนไม่ไหว และกลับมาซื้อสินค้า 
 นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล (ม.ป.ป.) อธิบายว่า Remarketing กับ Retargeting ความหมาย 
แตกต่างกันยังไง ความแตกต่างของทั้งสองค า เป็นค าเรียกทาง Tactics ทางการตลาดมากกว่า เป็น
รูปแบบที่เสริมให้การโฆษณาและการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในค าจ ากัดความและความหมาย
ของสองค านี้ในการ Retargeting รีทาร์เก็ตติ้งคือการโฆษณาโดยอาจะเป็นการใช้รูปแบบของการ
ค้นหา Search Keywords หรือการใช้โฆษณาจ าพวก Display Banners ก็ได้โดยโฆษณาจะมี
ความสามารถในการดูความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้รายนั้น ๆ ผ่าน Cookie (ประวัติการเข้าชม
เว็บไซต์) แล้วท าให้โฆษณาติดตามผู้ใช้โดยน าเสนอโฆษณา ที่พวกเขาก าลังสนใจอยู่ อาทิเช่น ลูกค้า
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยกดลิงค์จาก Google เข้ามาในเว็บไซต์แล้วออกไป โฆษณาสามารถติดตาม
ไปแสดงผลในเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย (Inventory) เพ่ือให้ลูกค้าเห็นและยังคงความเป็น
ตัวเลือกหนึ่งในการที่จะตัดสินใจซื้อ หรืออาจจะเสนอข้อเสนอสุดพิเศษเพ่ือกระตุ้นการซื้อได้ ส่วน
Remarketing รีมารเ์ก็ตติ้ง คือเทคนิควิธีการในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม ลูกค้า ที่เคยเข้ามายังเว็บไซต์ผ่าน
การโฆษณาที่ไปแสดงผลยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราผ่านแบนเนอร์โฆษณา (ไป
แสดงในเว็บไซต์อ่ืน ๆ) หรือแม้กระทั่งการแสดงในผลการค้นหาในค าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
ของเรา การท า Remarketing เป็นการโฆษณาโดยใช้ประโยชน์ จากความสนใจ เก็บข้อมูลผู้ที่สนใจ 
Potential Customers มาท าการตลาดอีกครั้งในภายหลัง อาจจะเป็น Edm (Email Direct 

Marketing) ขอเน้นย้ าว่าเป็นการเก็บข้อมูลแล้วมาท าการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายในภายหลัง ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ Banner โฆษณา การค้นหา การส่งอีเมล จะเห็นความต่างเล็กน้อยในเรื่องของเวลา 
Retargeting จะเน้นการท างานผ่าน Cookie เพ่ือดูพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์และวิเคราะห์ความ
สนใจ แล้วโฆษณาสื่อสาร ติดตามเค้าไปอีกครั้ง เพราะครั้งแรกลูกค้ายังไม่ไปจบการซื้อ ไม่จบ 
Conversion เราจะตามไปเพ่ือดึงเค้ากลับมาปิดการขายให้ได้ ส่วน Remarketing ไม่จ ากัดแค่การใช้ 
Cookie เท่านั้นมองเป็นเรื่องของข้อมูลลูกค้า (ซึ่ง Cookie ก็อยู่ในข้อมูลนั้น) แล้วเอาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการติดตามเลือกความสนใจ พฤติกรรม ค าพูด ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การปิดการ
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ขายได้ Conversion สรุป 2 ค านี้คือค าเดียวกัน ถึงแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งอาจมา
จากเหตุผลทางการตลาดและการค้า เพราะ Google นั้นจะเรียกความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพ
การโฆษณาใน Concept แบบนี้ ว่า Remarketing และจะไม่มีการพูดค าว่า Retargeting ภายใต้ 
Google ส่วน Retargeting เป็นอีกค าเรียกนึงจากกลุ่ม Platform โฆษณา Adserve อย่างพวก 
Adroll, Ctrieo, Chango  

 Thumbsup (2557) อธิบายว่า เพ่ิมโอกาสการขายสินค้าให้เว็บไซต์ด้วยการท า 
Remarketing จาก Facebook Custom Audience ซ่ึง การท า Remarketing บน Facebook นั้น 
มีมาสักพัก แต่ถูกจ ากัดอยู่ที่การใช้บริการผ่าน Facebook Exchange ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ลงโฆษณาต้องมี
งบประมาณลงสื่อโฆษณามากพอสมควร เป็นแบรนด์ใหญ่ ๆ ที่ต้องการเข้าถึงผู้ชมจ านวนมาก และให้
ทางเอเยนซี่หรือคนกลางอย่างผู้บริการ อาทิเช่น AdRoll Retargeter ช่วยท าให้ แต่วันนี้การท า 
Remarketing สะดวกมากข้ึนแล้ว คือท าเองก็ได้ด้วย Custom Audiences เหมาะมากส าหรับ
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยตรง สามารถท าได้โดย สร้าง Custom Audience ก่อน โดยเข้าไปที่ Adverts 

Manager ท าการเลือก Create Audience ให้เลือกแบบ “Custom Audience from your 

Website หลังจากนั้น Facebook จะขอให้น า Web Remarketing Pixel ที่มาในรูปแบบของ Code 

ไปติดที่เว็บไซต์ โดย Copy แล้วน าไป Paste ระหว่าง <head> และ </head> ของทุกหน้าของ
เว็บไซต์ของคุณ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการ Create Audience ซึ่งท าได้ดังนี้ ตั้งชื่อ 
Audience Name กลุ่มนี้พร้อม Description รายละเอียด หลังจากนั้น Facebook จะขอให้คุณ
เลือกว่าจะท า Remarketing กับคนที่เข้าเว็บไซต์คุณทั้งหมด (All Website Visitors) หรือ คนที่เข้า
บางหน้า (People visiting Specific Pages) และระยะเวลานานแค่ไหน หลังจากนั้นให้เข้าไปสร้าง
โฆษณาท่ี “Create Advert” โดยเป้าหมายของการลงโฆษณาจะเป็นแบบ “Clicks to your 

Website” หรือ “Conversion” ก็ได้ โดยในส่วนของ Audience ก็จะเป็นการดึง Custom 

Audience ที่เราพ่ึงสร้างข้ึนมา เป็นหนึ่งในวิธีการท า Remarketing บน Facebook โดยใช้ Custom 

Audience แต่อย่าลืมการท าให้เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักต้องมาก่อน (สร้าง Awareness การรับรู้) และยัง
ต้องท าควบคู่กันไป ตราบใดที่เราไม่ใช่เว็บไซต์ดังชนิดที่ใคร ๆ ก็นึกถึงเราก่อน การลงเพียงแค่ 
Remarketing จะเกิดผลก็ต่อเมื่อมีผู้เข้าเว็บไซต์มาก่อนเท่านั้น 

 Atimedesign (ม.ป.ป.) อธิบายว่า การท า Remarketing คือ การท าการโฆษณาแบบติดตาม
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาที่เว็บไซต์ แต่ยังไม่ได้ท าการซื้อสินค้าในเวลานั้น ซึ่งโฆษณา
เหล่านี้ จะแสดงในเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรต่าง ๆ ของ Google ท าให้ลูกค้าจดจ าแบรนด์หรือสินค้า
ของคุณได้ ซึ่งเป็นการย้ าลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ
ให้ส าเร็จ หรืออาจจะใช้วิธีการท า Remarketing กับลูกค้าเก่าท่ีเคยซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว กลับมา
ซื้อสินค้าอ่ืน ๆ หรือใช้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไปก็ได้ ซึ่งข้อดีคือ ลูกค้าท่ีเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วออกไปจะ

https://www.facebook.com/business/a/online-sales/facebook-exchange
http://www.adroll.com/
http://www.adroll.com/
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เห็นโฆษณาในเว็บไซต์ต่าง ๆ พันธมิตรของ Google ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือ
แบรนด์สินค้าน่าเชื่อถือ ทั้งที่ใช้งบประมาณเพียงน้อยนิด ลูกค้าที่ก าลังศึกษาสินค้า หรือเปรียบเทียบ
สินค้า แล้วปิดเว็บไซต์ออกไป อาจจะลืมชื่อเว็บไซต์ เมื่อเค้าเห็นโฆษณาปรากฎอีกครั้ง มีโอกาสสูงมาก
ที่ลูกค้าจะจ าเว็บไซต์ได้ ลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วเป็นเวลานาน อาจจะถึงเวลาที่ต้องซื้อสินค้าซ้ า ถ้าลูกค้า
เห็นโฆษณาของคุณบ่อย ๆ เข้า เมื่อลูกค้าต้องซื้อสินค้าซ้ าอีก ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะคิดถึงร้านคุณเป็น
ร้านแรก โดยการท า Remarketing สามารถตั้งค่าในการแสดงความถี่ส าหรับการติดตามคนที่เข้ามาดู 
เว็บไซต์ซ่ึงขึ้นอยู่กับงบประมาณเเละตามความเหมาะสม แต่เมื่อการท าโฆษณาแบบ Remarketing 

นั้นให้ผลลัพธ์ที่ดี คนส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทเม็ดเงินและเวลาเกือบทั้งหมดไปกับการท า Remarketing และ
ลืมโฟกัสการท าโฆษณาแบบอ่ืน ๆ ลงไป โดยเฉพาะโฆษณาที่จะช่วยน าพาคนที่ยังไม่เคยเข้าเว็บไซต์ให้
มาเข้าเว็บไซต์ได้ ดังนั้นถึงแม้การท าโฆษณาแบบ Remarketing จะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่นักโฆษณาท่ีดีก็
ต้องค านึงถึงการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายด้วย 

 Ads-Now (ม.ป.ป.) อธิบายว่า Remarketing คือ การท า Banner โฆษณาแบบติดตาม 
เพ่ือให้ผู้คนจดจ าเราได้ โดยเมื่อเราได้เข้าเว็บไซต์แล้ว และเว็บไซต์นั้นมีการติด Code โดย Code นี้
จะเป็น Code ที่มาจาก Google Adwords น าไปติดที่หน้า Website เมื่อเราท าการติด Code แล้ว 
เวลาที่มีคนมาเข้า Website ของเรา จะถูกฝัง Cookie  พอ Cookie มาติดผู้ใช้งานแล้ว จะมี Banner 

ที่เก่ียวกับ Website ที่เคยเข้า จะตามติดแสดงผลให้เห็นไปเรื่อย ๆ จนท าให้ผู้คนสามารถที่จะจดจ า
สินค้าและบริการของ Banner นั้น ๆ ได ้และถ้าอยากให้การท า Remarketing ประสบผลส าเร็จ ควร
จะท าให้คนรู้จักกับ Website ก่อน ในช่วงแรกควรท า Remarketing ควบคู่ไปกับอย่างอ่ืนด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการท า Google search การท า Facebook แบบ Click to Web หรืออะไรก็ตามที่ท าให้คน
เข้ามาใน Website และอีกอย่างคือการออกแบบ Banner เราสามารถตั้งค่าในการแสดงความถ่ีว่าจะ
ให้ติดตามคนที่เข้ามาดู Website เท่าไหร่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเเละตามความเหมาะสม ธุรกิจ
ที่ควรจะท า Remarketing คือทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ อาทิเช่น ถ้าธุรกิจ
ขนาดเล็กจะแนะน าให้ตัว Remarketing แสดงผลบ่อย ๆ เพราะจะท าให้สินค้าของเราเป็นที่จดจ า 
พอเขาจดจ าได้ก็จะเข้ามาดูสินค้าและตัดสินใจซื้อ แต่ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ สินค้าหรือบริการที่ลง
โฆษณา จะมีงบค่อนข้างมาก ท าให้การติดตามผลอาจจะถี่ หรืออาจจะไปติดตามในคนที่ไม่อยากให้
ติดตาม ถ้าเปน็อย่างนั้นเราสามารถท่ีจะเข้าไปตั้งค่าให้ Banner ติดตามและแสดงความถี่ในการ
แสดงผลน้อยลงได้ 
 Seo Hero Bangkok (2560) อธิบายว่า Remarketing หรือ Retargeting ก็คือ การท า
การตลาดเพื่อเป็นการย้ าความสนใจ ไปยังกลุ่ม Audiences เป้าหมายที่เคยเป็นลูกค้า หรือเคยมี 
Action ใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เป็นสัญญาณบอกว่าสนใจ แต่ยังไม่ซื้อสินค้า ถ้าท าโฆษณาเพ่ือไปย้ า ก็มี
โอกาสมากท่ีจะกลับมาเป็นลูกค้าได้ ซ่ึงหนึ่งในวิธีการท าโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและผลตอบแทนที่สูงก็
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คือการท า Remarketing ซึ่งในการท า Remaketing มี Platform ที่สามารถท าได้มากมาย แต่ที่
นักการตลาดส่วนใหญ่นิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางก็คือ Facebook และ Google ลักษณะของ 
Remarketing คุณอาจเคยเข้าไปดูสินค้าในเว็บไซต์ E-Commerce สักเว็บนึง หลังจากนั้น โฆษณา
ของสินค้าตัวนั้น จากเว็บนั้น ก็ตามมาหลอกหลอนคุณเป็นเดือน ๆ ไม่ว่าจะใน Facebook หรือตาม
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ติดแบนเนอร์โฆษณา Google AdSense  ประโยชน์ของการท า Remarketing จะท า
ให้นักการตลาดสามารถสร้างโฆษณาเพ่ือติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ นั่นจึงมีประโยชน์อย่าง
มหาศาลส าหรับการท าเว็บไซต์ E-commerce เพราะคนที่เข้ามาอ่านรายละเอียดสินค้าที่เว็บไซต์ของ
เราเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าได้มากกว่าคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเข้า
ชมเว็บไซต์ของเราเลย เพียงแต่เขาอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะกลายมาเป็นลูกค้า จึงต้องมีการท า 
Remarketing อีกประโยชน์หนึ่งของการท า Remarketing ก็คือการใช้เพ่ือโน้มน้าวให้ลูกค้าเก่า
กลับมาซื้อสินค้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพราะในการท าธุรกิจการคุยกับลูกค้าเก่า ง่ายกว่าลูกค้าใหม่เสมอ 

 Hookitupz (2558) อธิบายว่า การท า Remarketing เป็นการท าโฆษณาแบบติดตาม เฉพาะ
คนที่เคยเข้ามาเว็บไซต์ของเราแล้ว แต่ไม่เกิด Action ให้เห็นโฆษณาซ้ า ๆ จนต้องซื้อ หรือจดจ าแบ
รนด์เราได้ให้เป็นอันดับต้น ๆ ที่เขาจะนึกถึง ข้อจ ากัด คือ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อท าการติด Remarketing 

Code เป็นการเก็บข้อมูลของคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของเรา ที่เรียกว่า Cookie นั่นแหละครับ (ถ้าเขาลบ 
Cookie ออกก็จบ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยลบ) เมื่อเรามี Cookie จ านวนหนึ่งแล้ว ก็น ามาท า 
remarketing ได้ซึ่งการท า Remarketing สามารถท าได้ 2 แบบ ดังนี้ Facebook Ads 

Remarketing และ Google Adwords Remarketing (ท าได้ทั้ง SEM, GDN, Youtube) โดยวิธีท า 
ท าได้โดยน า Code ที่ได้จาก Facebook และ Google Adwords มาติดไว้ที่หน้าเว็บ และรอให้มีคน
เข้าเว็บไซต์ ในระบบก็จะแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้เห็น และน าไปสร้างโฆษณาเพ่ือท าการ 
Remarketing ซ่ึงท าให้เกิดยอดขาย ยอดสมัครมากที่สุด หรือที่เรียกว่า Conversion Rate ดีสุด 

 Readyplanet (2559) อธิบายว่า Remarketing (ส าหรับการโฆษณาในกลุ่มเว็บไซต์พาร์ท
เนอร์ของ Google) และ Retargeting (ส าหรับการโฆษณาบน Facebook) ซึ่งแบรนด์ร้านค้า
ออนไลน์เลือกใช้วิธีนี้ เนื่องจาก เป็นการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสินค้าของแบรนด์นั้นๆ 
ให้เห็นโฆษณาของสินค้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเข้าไปอ่านเว็บไซต์ใดก็ตามที่พวกเขา
สนใจ หรือแม้กระทั่งเข้าใช้เฟซบุ๊คในช่วงเวลาใด โฆษณาก็จะสามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายไปได้ 
สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ท าให้การท าตลาดออนไลน์ในรูปแบบปกติท า
ได้ยากขึ้น และอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่ผู้ประกอบการต้องการ ท าให้ต้องใช้กลยุทธ์นี้มาปรับให้
เข้ากับแต่ละสถานการณ์ หากดูจากจากสถิติผลการวิจัยของ Forrester ปี 2010 พบว่า กว่า 96% 

ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้ท าการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ในเว็บไซต์เลย 70% ได้เลือกสินค้าลง
ตะกร้าแล้วแต่ตัดสินใจไม่ซื้อและออกจากเว็บไซต์ และที่ส าคัญท่ีสุดคือ 49% ของการซื้อขายในโลก

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhooktalk.com%2Fremarketing-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%2F&h=ATOtAkC9HwN3ldWcnXNerROAVR59NV8HLDTEqkXc7PauHzFNult-cwyZGFmtWD8sEIwBAiSbcKhnCO0rBbbeTjikav_UJfDnzZxON6GoxnR95PI1tGJlXbFbRe2I2uH9_gDrfM_g6kwXHKTdRKdPOdg
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ออนไลน์จะเกิดข้ึนต่อเมื่อ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้ามาท่องเว็บ 2-4 ครั้ง ถึงจะเกิดการซื้อขายในโลก
ออนไลน์ ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้แล้ว ท าให้นักการตลาดต้องหาวิธีท าให้
กลุ่มเป้าหมายคนเดิมที่เคยมีความสนใจในแบรนด์อยู่แล้ว เห็นแบรนด์ของธุรกิจบ่อยครั้งมากขึ้น เห็น
โฆษณาท่ีดึงดูดใจในหลาย ๆ เนื้อหาและรูปแบบ เพื่อคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายไปซื้อสินค้าในที่สุด ซ่ึง
ประโยชน์หลักส าหรับการท า Remarketing คือ สร้างแบรนด์ด้วยการตอกย้ าให้เกิดการจดจ า (Brand 

Recall)  ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
ให้เกิดการจดจ าชื่อและตัวแบรนด์ให้ได้อย่างสม่ าเสมอ และติดตามกลุ่มเป้าหมายให้กลับมาซื้อ หรือ
ลูกค้าเก่าให้กลับมาท าการซื้อเพ่ิมหรือซื้อซ้ าได้ ก็มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าซ้ าได้ง่ายมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน ท าให้สามารถลดต้นทุนการตลาดลง แต่เพ่ิมประสิทธิภาพในการโฆษณาที่สูงกว่าเดิม
มาก Remarketing จะเป็นกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท าการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มาก
ขึ้น เพราะสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย า  
 ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2560) อธิบายว่า กระบวนการท า Retargeting แบบที่เห็นกันได้
ปรกติ คือการ “กลับไปเข้าถึง” คนที่นักการตลาดมีข้อมูลอยู่ผ่านการกระท าอะไรบางอย่างเช่นเคย
เข้าเว็บไซต์ของเรา เขาคลิ้กดูโฆษณาของเรา เคยใช้แอพพลิเคชั่นของเรา ฯลฯ ซึ่งการกระท าเหล่านั้น
ท าให้เจ้าของเว็บไซต์หรือคนลงคอนเทนต์ได้ “ข้อมูล” ของคนที่มามีปฏิสัมพันธ์ด้วย แล้วใช้สื่อ
โฆษณาดิจิทัลท ากับวิ่งกลับไปเข้าถึงคนเหล่านั้นอีกครั้ง สมัยก่อนนั้นท าได้ล าบากเนื่องจากไม่มี
เทคโนโลยีในการติดตามและเก็บข้อมูลลูกค้าได้แม่นย านัก แต่พอมายุคดิจิทัลที่เรามีการเก็บข้อมูลกัน
ละเอียดยิบ ประกอบกับแพลตฟอร์มโฆษณาก็เอ้ือให้น าข้อมูลเหล่านี้มา “ล็อคเป้า” คนที่อยากจะ
โฆษณาได้ด้วย ผลที่เกิดข้ึนมันท าให้นักการตลาดดิจิทัลสามารถเลือกสื่อสารกับคนหลาย ๆ กลุ่มได้
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน เช่น คนที่ไม่เคยเข้าเว็บไซต์ ให้เห็นโฆษณาสินค้าแบบปรกติ คนที่เคยเข้า
มาในเว็บไซต์แล้ว ให้กลับไปโฆษณาที่ให้เห็นการลดราคาสินค้า คนที่เคยซื้อสินค้าไปแล้ว ให้กลับไป
โฆษณาให้เห็นสินค้าตัวใหม่พร้อมส่วนลด ฯลฯ รูปแบบที่หลากหลายนี้ท าให้ต้องมีการคิดกลยุทธ์การ
สื่อสารได้ซับซ้อนแต่แม่นย าและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนแทนที่จะเป็นการใช้
โฆษณาตัวเดิม ๆ ให้คนเห็นซ้ า ๆ ทั้งที่เขาอาจจะซื้อสินค้าไปแล้ว หรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจ ใน
สมัยก่อนนั้น การท า Retargeting อาจจะท าได้ในไม่ก่ีแพลตฟอร์ม และจ าเป็นต้องมีการใช้เทคนิค
ด้านโปรแกรมม่ิงเข้ามาช่วยพอสมควร แต่สมัยนี้ผู้พัฒนาสื่อโฆษณาก็ท าให้เราท าเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น 
อาทิเช่น Facebook เองก็มีระบบการท า Custom Audinece ที่อิงจากพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งท าให้
การเลือกกลุ่มเป้าหมายละเอียดขึ้นและง่ายกว่าเดิม ในขณะที่อย่าง Google เองก็สามารถเอา
เครื่องมือมาใช้ในการท า Remarketing ได้ การท า Remarketing จะได้ผลดีหรือไม่นั้นอยู่ที่เรื่องการ
เก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะยิ่งผู้ลงโฆษณามีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมาก
เท่าไรก็จะยิ่งสามารถวิเคราะห์และจ าแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดขึ้นพร้อมกับการสื่อสาร
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กลับไปด้วย Content ที่ “ใช่” มากขึ้นเท่านั้น การพยายามพัฒนาของตัวเทคโนโลยีท าให้มีลูกเล่นใน
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น วางแผนได้หลายชั้น หลายขั้นตอนซึ่งท าให้กลยุทธ์มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ฉะนั้นแล้ว Retargeting ก็คงจะเป็นหนึ่งในรูปแบบการซื้อสื่อโฆษณาที่ 
“จ าเป็นต้องรู้” และ “ต้องท าให้เป็น”  

 Ourgreenfish (2560) อธิบายว่า Remarkeing คือ การโฆษณาโดยการใช้งานของ Google 

Adwords ในการติดตามคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ แล้วให้ไปปรากฎบนหน้าเว็บอื่น ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ 
Google เพ่ือให้เกิดการจดจ าแบรนด์ จนน ามาสู่ความสนใจอยากที่จะซื้อสินค้า เทคนิคการท า 
Remarketing ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นตัวย้ าผู้บริโภคในการช่วยตัดสินใจส าหรับคนที่ยังลังเล
ที่จะซื้อของ ทั้งนี้ยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยจูงใจผู้คนที่จะ
เปลี่ยนมาเป็น Conversion ลูกค้าของเรา การเน้นวิธีการท าการตลาดออนไลน์แบบนี้ (Online 

Marketing) เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับแบรนด์เล็ก ๆ ที่หาโอกาสในช่องทางการติดตามของลูกค้า ทั้ง
ยังวัดผลที่แน่นอน สามารถประเมินงบประมาณได้อย่างแม่นย า ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ ผลลัพท์จะ
เห็นผลได้จากลูกค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากโฆษณาท่ีติดตามคนเคยเข้าเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจ Facebook  

และจากข้อมูลที่วัดผลได้ แน่นอน แม่นย า กับการเก็บสถิติของ Google Analytics ที่ใช้ในการ
ประเมินกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าท่ีเคยติดตามเว็บไซต์ของเรา โดยการโฆษณาแบบ Remarketing นี้
สามารถตามไปยังช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึง เช่นบน Google Network, Facebook และ 
YouTube ท าให้มีโอกาสในการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างสูง แถมยังช่วยตอกย้ าแบรนด์และกลับมาเข้า
เว็บไซต์ ดังนั้นธุรกิจ สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Remarketing จากการพบ
เห็นบ่อย ๆ เปรียบเทียบข้อมูล และท าการตัดสินใจซื้อในที่สุด การท า Remarketing ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการตลาด ยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุนจากการโฆษณา  
 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Kantola (2014) The Effectiveness of Retargeting in Online Advertising ผลการวิจัย
พบว่า การโฆษณาผ่าน Facebook และ Google และการพัฒนากลวิธีที่จะติดตาม และก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรีทาร์เก็ตติ้ง การวิจัยนี้จะซึกษาปัจจัยของการโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาได้ การเก็บข้อมูลของ 2 บริษัทในยุโรป ซึ่งทั้งสองบริษัทมี
แคมเปญรีทาร์เก็ตติ้งคนท่ีเคยเข้าเว็บไซต์แต่ยังไม่เกิดการซื้อหรือการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน าส่งโฆษณาไปยัง คนที่เคยเข้ามาท่ี Landing Page นี้ และจะวัดผลจากการมีปฏิสัมพันธ์
จากลูกค้า เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ คอนเวอร์ชั่นเรท ซึ่งโฆษณาในรูปแบบการส่งเสริมการขายแบบลด
ราคาสามารถปรับปรุงคุณภาพของโฆษณาให้ดีขึ้น 
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 ชญานิศ จิตรีปลื้ม (2558) กลยุทธ์การท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network กับ
ประสิทธิภาพของการโฆษณาส าหรับธุรกิจ B2B ประเภทโรงงานเครื่องส าอาง ผลการวิจัยพบว่า การ
เตรียมตัวส าหรับธุรกิจ B2B ก่อนเริ่มท าการตลาดดิจิทัลควรค านึงถึง 2 เรื่องดังนี้ เรื่องที่ 1 น าเสนอ
ธุรกิจให้เป็นผู้ช่วยที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและตอบโจทย์อย่างครบวงจร เรื่องที่ 2 วางแผน
กระบวนการซื้อขายให้เชื่อมกันระหว่างดิจิทัลและฝ่ายอ่ืนๆ อาทิเช่น ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
เพราะการตลาดดิจิทัยยังคงต้องอาศัยฝ่ายขายในการปิดการขายอยู่ดี ในเรื่องของกลยุทธ์ของการท ารี
มาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network ของธุรกิจ B2B แบ่งเป็น 4 กลยุทธ์ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 กล
ยุทธ์การท ารีมาร์เก็ตติ้งจากวัตถุประสงค์ของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การก าหนดรูปแบบการท ารี
มาร์เก็ตติง้ กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การก าหนดวิธีการติดตามของการท ารีมาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์
การท ารีมาร์เก็ตติ้งโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรม ในส่วนของความถ่ีในการแสดงผลและ
ระยะเวลาในการติดตามพบว่าความถี่ในการโฆษณา 6 ครั้ง และระยะเวลาในการติดตาม 7 วัน ท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะสนใจดูโฆษณามากกว่า ส่งผลให้สามารถสร้างโอกาสในการติดต่อของ
ลูกค้าได้ดีกว่า และต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่า 
 จรีวรรณ แซมมณี (2550) แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์กับการจดจ าได้ของผู้บริโภค 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อความโฆษณามีผลต่อการจดจ าได้มากที่สุด องค์ประกอบทางด้านภาพ ลักษณะ
ของภาพสินค้าก่อให้เกิดความจดจ าสูงสุด รองลงมาคือ ภาพสี ภาพกราฟฟิก ภาพตราสินค้า ภาพถ่าย 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดการจดจ าได้สูง แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของ
โฆษณาท้ังหมดก็มีผลต่อการจดจ าของผู้บริโภค 

 เอษณีย์ อาษาสุข (2550) รูปแบบสื่อแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อความสนใจเข้าชม
สินค้าและบริการของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่าขนาดของแบนเนอร์ที่มีผลต่อความสนใจเข้าชมสินค้า
และการบริการของผู้บริโภคมากท่ีสุดคือ 728*90-Leaderboard และต าแหน่งการจัดวางแบนเนอร์ที่
มีผลต่อความสนใจเข้าชมสินค้าและบริการมากที่สุด 2 อันดับคือ ต าแหน่ง POA (Primary Optical 

Area) และ Dead Area1 

 เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร (2546) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลักษณะการน าเสนอ
รูปแบบและช่วงเวลาของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตด้วยแบนเนอร์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของ
แบนเนอร์แบบภาพนิ่งมีจ านวนคลิกมากกว่าแบบภาพมีส่วนเคลื่อนไหว (Animated) และ ช่วงเวลา 
12.01-18.00 น. มีจ านวนคลิกบนแบนเนอร์มากที่สุด ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. เป็นอันดับสอง และ 
ช่วงเวลา 00.01-06.00 น. มีค่าน้อยที่สุด 

 สาวิตรี ปิ่นเกษร (2553) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมจ านวนการคลิกผ่านแบนเนอร์
โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคลิกผ่านแบนเนอร์โฆษณา ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการ
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ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในพฤติกรรมการคลิกผ่าน
แบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ปัจจัยทางด้านช่องทางการวางจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
ต าแหน่งในการวาง ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี รูปแบบและขนาด มีผลต่อพฤติกรรมการคลิกผา่น
แบนเนอร์ 
 พิมชนก ธรรมนิยม และชัชพงศ์ ตั้งมณี (2553) ผลของการปรากฎของแบนเนอร์และการใช้
เทคนิคจูงใจต่ประสิทธิภาพของแบนเนอร์ ผลการวิจัยพบว่าแบนเนอร์ที่แสดงก่อนหน้าเว็บไซต์ดาวน์
โหลดเสร็จจะเพ่ิมจ านวนคลิกมากกว่า แบนเนอร์ที่แสดงหลังเว็บไซต์ดาวน์โหลดเสร็จ 

 พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมของ
ผู้บริโภคผ่านแฟนเพจบน Facebook ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี เปิดรับข้อมูลการตลาดเชิง
กิจกรรมผ่านแฟนเพจบน Facebook สูงกว่าผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
เปิดรับข้อมูลทางการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแฟนเพจบน Facebook สูงกว่าผู้ที่มีอาชีพพ่อบ้าน 
แม่บ้าน ซึ่งเมื่อพิจาณาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคผ่าน Fanpage ของ 
Facebook พบว่า ผู้ใช้งานแฟนเพจบน Facebook ทุกวัน เปิดรับข้อมูลทางการตลาดเชิงกิจกรรมสูง
กว่าผู้ใช้นาน ๆ ครั้ง ผู้ใช้งานผ่านแฟนเพจบน Facebook มากกว่า 60 นาที เปิดรับข้อมูลทาง
การตลาดผ่านกิจกรรมแฟนเพจบน Facebook สูงกว่า ผู้ใช้งานผ่านแฟนเพจบน Facebook น้อย
กว่า 10 นาที และผู้ใช้เครื่องมืออื่น ๆ เปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแฟนเพจบน Facebook 

สูงกว่าที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา เมื่อพิจารณาเนื้อหาบน Facebook ต่อการเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิง
กิจกรรม พบว่า ผู้ตอบหัวข้อสนทนาใหม่หรือร่วมสนทนา เปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมผ่าน 

แฟนเพจบน Facebook สูงกว่า ผู้ตอบกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเนื้อหาที่น าเสนอรายละเอียดมีโปรโมชั่น
ใหม่ ๆ หรือแจกของสมนาคุณ มีการเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแหนเพจบน Facebook 

สูงกว่าผู้ตัดสินใจเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแฟนเพจบน Facebook เพราะเนื้อหาที่
น าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ท าให้ประชาชนเกิดความต้องการที่จะซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ และผู้ที่ตอบ
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามที่ต้องการ เปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแฟนเพจบน 
Facebook สูงกว่าผู้ที่ตอบข้อมูลมีความง่ายต่อการท าความเข้าใจ เมื่อพิจารณาวิธีการน าเสนอของ 
Facebook ต่อการเปิดรับข้อมลูการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบทีส่นใจเนื้อหาส าคัญมากทีสุ่ด 
เปิดรับข้อมลูการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านแฟนเพจบน Facebook สูงกว่าผู้ตอบถูกหลักองค์ประกอบ
ทางศิลปะและผู้ที่ตอบเปิดรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเปิดรับข้อมลูการตลาดเชิงกิจกรรมสูงกว่าผู้ตอบ
รับขอมลูจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

 ณัฐภัทร บทมาตร (2553) การศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้เว็บไซต์
เฟสบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาประชากรสวนใหญ่ทีเ่ลือกใช้บริการเฟสบุ๊คเปนเพศ
หญิงอายุ 20 – 24 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน 
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รายไดต้่ ากวา 10,000 บาท สวนใหญ่ใช้งานเฟสบุ๊คนานกวา 1 ป โดยสถานที ่เข้าใช้จากที่บ้านเป็น
สว่นใหญ การเข้าใช้งานเฟสบุ๊คในแต่ละครั้งส่วนใหญ่มากกว่า 4 ชั่วโมง จ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้มากกว่า 
10 ครั้ง ช่วงเวลาเข้าใช้งานเฟสบุ๊ค คือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. กลุ่มตัวอย่างประชากรให้ 
ความส าคัญคุณลักษณะของเว็บไซตเฟสบุ๊ครวมทุกด้านยูระดับมาก และเมือ่แยกพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ดังนี้ ด้านชุมชนมีความส าคัญระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหา ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล ด้าน
การเชื่อมโยง ด้านบริบท ด้านการสื่อสาร และด้านการพาณิชย์มีความส าคัญอยูในระดับมาก 

ตามล าดับ ผลการวิจัยพบวาจากการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหความสัมพันธ์ สรุปว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้เฟสบุค๊ และสมมติฐานการวิเคราะห์ความ
แตกต่างสรุปได้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ในส่วนของอายุ รายได้แตกต่างกันมีผลต่อลักษณะเฟสบุ๊ค
ทีแ่ตกต่างกัน 

 ธนิต ศิริมงคล (2556) พฤติกรรมการใช้ Facebook ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ใช้ Facebook อายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการใช้ Facebook มากกว่า
อายุ 41-60 ปี ชอบระบบการโฆษณาส าหรับธุรกิจ มีผลมากกว่าพฤติกรรมการใช้ Facebook 

มากกว่า Inbox ใช้เก็บข้อมูลทั้งผู้ส่งและผู้รับ ได้รับประโยชน์ด้านพาณิชย์ในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ 

 ดวงกมล ชาติประเสริฐ และศศิธร ยุวโกศล (2556) พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ค ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 65 เข้าใช้เฟสบุ๊คทุกวัน เกือบร้อย
ละ 28 ใช้มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนที่รู้จักกันมาก่อน ซึ่ง
การใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คสามารถจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ออกได้ 7 ด้านดังนี้ ความสนุกสนานและ
ผ่อนคลาย การแสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรักษาความสัมพันธ์เดิม การเรียนรู้ การ
สนองตัวตนและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ และการซื้อขายสินค้า 
 ฤทัย เตชะบูรณเทพากรณ์ (2554) แรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟสบุ๊คท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 16-25 ปี ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักวานบริษัทเอกชน มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาการเข้าเฟซบุ๊คต่อวัน 2-4 ชั่วโมง แรงจูงใจบนเฟสบุ๊คที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจด้านเหตุผลระดับปานกลาง แรงจูงใจด้าน
อารมณ์อยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจได้เป็นอันดับแรกคือ กิจกรรมเพ่ือสังคมบนหน้าแฟน
เพจ ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักจะมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก การส่งเสริมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจมาก ในส่วนการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพันธ์และการออกข่าว การตลาดทางตรงโดยเป็นผูสนับสนุนกิจกรรมต่อสังคมของ
องค์กร จะท าให้มีระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก ซึ่งแรงจูงใจทางเฟสบุ๊คทั้งแรงจูงใจ
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ด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ ปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊คทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การออกข่าว และการตลาดทางตรงมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

 กมลชนก เศรษฐบุตร (2554) เฟสบุ๊คอาวุธทางธุรกิจอันชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า เฟสบุ๊คส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในหลายด้าน ซึ่งปัจจัยหลักคือความ
เชื่อใจในความคิดเห็นของเพ่ือนเกี่ยวกับสินค้าและบริการในเฟสบุ๊ค ซึ่งการคลิกโฆษณาในเฟสบุ๊คมี
จ านวนไม่สูง การท าการตลาดแบบปากต่อปากจึงเป็นวิธีที่จะดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม ผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้าเม่ือได้ราคาดีที่สุด เฟสบุ๊คท าให้ผู้บริโภคสามารถรวมกลุ่มเพ่ือนเพ่ือสั่งสินค้าในจ านวนมาก
เพ่ือให้ได้ราคาพิเศษ เฟสบุ๊คช่วยกระตุ้นเพื่อนและเพ่ือนของเพ่ือนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือรับข้อเสนอที่ดี
ที่สุด 

 นลิน ตั้งพานิชย์ (2555) ศักยภาพของ Facebook ในแง่ของเครื่องมือส่งเสริมการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กควรจะมีหน้าเพจบน Facebook คนที่เชื่อถือข้อมูลมี
แนวโน้มที่จะซื้อสินค้าผ่าน Facebook เพ่ือนเป็นผู้มีอิทธิพลเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า คนจ านวนมากไม่
เชื่อถือข้อมูลจาก Facebook   
 วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) แนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟน
เพจเฟสบุ๊คและทัศนคติแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟน
เพจบนเฟสบุ๊คของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบและการก าหนด
กลยุทธ์บนเครื่องมือสื่อสารของผู้ดูแลแฟนเพจในแฟนเพจบนเฟสบุ๊ค พบว่าแนวความคิดหลักในการ
เลือกใช้คือ ความสามารถของเครื่องมือสื่อสารในการรองรับข้อมูลของสินค้าและบริการ แนวคิดหลัก
ในการออกแบบคือ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้าและบริการ ซึ่งแนวคิดหลักใน
การก าหนดกลยุทธ์คือ กลยุทธ์ส่วนลดและกลยุทธ์แจกของฟรี อีกทั้งผู้บริโภคมีทัศนคติต่อคุณลักษณะ
และการออกแบบเครื่องมือสื่อสารโดยรวมระดับมาก ส่วนแรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องมือสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากทัศนคติและแรงจูงใจข้างต้น ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟสบุ๊คประเภท
รูปภาพเป็นหลัก 

 วนัสนันท์ สังสหชาต ิ(2556) สื่อโฆษณาใน Facebook ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 

25,000 บาท ข้อมูลการใช้งาน Facebook พบว่าผู้ใช้งานมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือ ต้องการ
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก ช่วงเวลาการใช้งาน 20.00-00.00 น. ประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 5 
ชั่วโมงต่อวัน และความถ่ีในการใช้งานทุกวัน ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้สื่อโฆษณาใน Facebook พบว่ามี
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ระดับการรับรู้มากคือ การได้รับข้อมูลสินค้าจากการดูรูปของเพ่ือน ข้อมูลการตอบสนองผู้บริโภคมี
ระดับปานกลางในด้านความตั้งใจ ความสนใจ และการตัดสินใจซื้อ ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คท่ีมีเพศแตกต่างกัน
มีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกัน และผู้ใช้งานเฟสบุ๊คที่มีระยะเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองด้านความต้องการแตกต่างกัน สามารถน าผลการวิจัยข้างต้นมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ส าหรับเฟสบุ๊คให้ตอบสนองตรงความต้องการ 

 ญาดา กาญจน์กนกกุล (2557) แนวทางในการท าแผนการตลาดที่เหมาะสมส าหรับร้านค้า
ออนไลน์บนเฟสบุ๊คในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกเครื่องส าอาง ผลการวิจัย
พบว่า การท าตลาดที่เหมาะสมที่จะท าให้สามารถเข้าแข่งขันได้คือ สิ่งที่จ าเป็นในการแข่งขันและสิ่งที่
จะท าให้ร้านค้าเหนือกว่าในการแข่งขัน การด าเนินธุรกิจร้านค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
 ภัทรวรรธน์ โพธิ์น้อย (2557) ความคิดเห็นและการตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทาง
ในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊คเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน อายุ 27-33 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้เฟสบุ๊คเพ่ือสนทนากับเพ่ือน แบ่งปันรูปภาพ วีดีโอ รายงานสถานะของ
ตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คทุกวัน ระยะเวลาที่ใช้เฟสบุ๊คต่อครั้งน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ใช้เฟสบุ๊คผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่คิดว่าเฟสบุ๊คเป็นแหล่งข้อมูลซื้อสินค้า และสินค้าต่างๆ ใช้เฟสบุ๊คเป็นช่อง
ทางการสื่อสาร ท าให้จดจ าแบรนด์ได้มากข้ึนและภาพลักษณ์ทันสมัย เนื้อหาที่พบเห็นมากท่ีสุดคือ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ ของผู้ประกอบการรายย่อย เนื้อหาที่ดึงดูดผู้ใช้เฟสบุ๊คมากที่สุดคือ 
รายการส่งเสริมการขาย ความคิดเห็นของผู้ใช้เฟสบุ๊คท่ีมีต่อสินค้าท่ีใช้เฟสบุคเป็นช่องทางในการ
สื่อสารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ เช่นเดียวกับเนื้อหาในการสื่อสารของสินค้าท่ีใช้เฟสบุ๊คเป็น
ช่องทางในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

 วีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) พฤติกรรมของคนวัยท างานในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าบน
เฟสบุ๊ค ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่สินค้าที่เคยซื้อผ่านเฟสบุ๊คคือ เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ 
เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเฟสบุ๊คคือ มีสินค้าตรงความต้องการ ตัดสินใจเอง ใช้เวลาในการเล่น
เฟสบุ๊ค 1 - 2 ชั่วโมง และ 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาในการเล่นเฟสบุ๊คคือ 20.01 – 22.00 น. 
ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คคือ 20.01 – 22.00 น. ช่วงของเดือนที่ซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คคือไม่
แน่นอน เมื่อเจอของถุกใจก็จะซื้อ เล่นที่บ้านและหอพัก สถานที่ท่ีใช้ซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คคือ ซื้อที่บ้าน 
ลักษณะของร้านค้าบนเฟสบุ๊คที่ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าคือ ร้านที่มีการลงรูปสินค้าจริงให้เห็น ส่วน
ใหญ่รู้จักการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คครั้งแรกจากเพ่ือน โดยเฉลี่ยนซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค 1 ชิ้นต่อครั้ง 
เป็นเงิน 501 –1,000 บาท ความถ่ีในการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค 1 ครั้งต่อเดือน ช าระค่าสินค้าโดยการ
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โอนเงินผ่านธนาคาร ลักษณะการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คจะลือกดูสินค้าไปเรื่อยๆ ถ้ามีของถูกใจหรือมีรูป
ขึ้นมาก็จะเข้าไปดูรายละเอียด วิธีการจัดส่งสินค้าแบบ EMS ไม่มีปัญหาในการซื้อสินค้า ในอนาคตซื้อ
สินค้าผ่านเฟสบุ๊คแน่นอน จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนที่รู้จักซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ของการ
ท ารีมาร์เก็ตติ้งส าหรับธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอางเปรียบเทียบระหว่าง Google Display 
Network และ Facebook เป็นการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Designs) โดยมี
รายละเอียดการวิจัยดังนี้  
 
3.1 แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลประเภทสถิติผ่านการทดลองท าโฆษณาจริงผ่านเครื่องมือ Facebook กับ 
Fanpage Aspiration และ Google Display Network กับ www.aspiration.co.th   
 
3.2 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองท าโฆษณาจริงผา่น Facebook ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ Aspiration, ทุก
คนที่เข้าชมเพจ Aspiration, ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์เพจ Aspiration, ทุกคนที่ส่งข้อความถึงเพจ 
Aspiration, ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ www.aspiration.co.th 
 3.2.2 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองท าโฆษณาจริงผ่าน Google Display 
Network ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมเว็บไซต์ 
www.aspiration.co.th 
 
3.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 เนื่องจากเว็บไซต์ที่ใช้เป็นเว็บไซต์กึ่งส าเร็จรูป สามารถติด Code Google Remarketing ได้
เพียง 1 ที่ท าให้สามารถรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ   
รีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Search Network ได้ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 การทดลองผ่าน Facebook Ads ที่ใช้เพิ่มเติมคือ 100 ท่านแรกมีของแถม แพ้ยินดีคืนเงิน 
และไม่พอใจยินดีคืนเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่ตัดสินใจซื้อครั้งแรก ด้วยการแก้ Pain และการใช้ 
Promotion วัดผลประสิทธิภาพโดยโปรแกรมการจัการโฆษณาของ Facebook โดยดูค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

http://www.aspiration.co.th/
http://www.aspiration.co.th/
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 การทดลองผ่าน Google Display Network ใช้ Banner เดียวกับ Facebook คือเน้นค าว่า 
เก็บเงินปลายทางฟรี กับ 1 คืนสิวยุบ 
 
3.5 วิธีการวิจัย 
 3.5.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท ารีมาร์เก็ตติ้ง จากบทความทางอินเทอร์เน็ตและ
หนังสือ 
 3.5.2 เขียนเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้ในการวิจัย  
 3.5.2 ทดลองท าโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งบน Google Display Network และ Facebook 
สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าการทดสอบในงานวิจัย 
 3.5.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของตลาด SME กรณีศึกษาเครื่องส าอาง  
ปรับเนื้อหาในการท าโฆษณาเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและได้ผลตอบรับ 
 3.5.4 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.aspiration.co.th และ แฟนเพจ Aspiration โดยน าการโฆษณาแบบรีมาร์
เก็ตติ้งมาใช้ โดย 1) ท าโฆษณาผ่าน Google Display Network โดยใช้กลุ่มเป้าหมายคนที่เคยเข้า
เว็บไซต์ www.aspiration.co.th และ ผู้ที่มีลักษณะคล้ายคนที่เข้าเว็บไซต์ Aspiration 2) ท าโฆษณา
ผ่าน Facebook โดยใช้กลุ่มเป้าหมายดังนี้ ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ Aspiration, ทุกคนที่เข้าชมเพจ 
Aspiration, ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์เพจ Aspiration, ทุกคนที่เข้าเว็บไวต์ Aspiration โดยจ ากัด
การทดลองที่ 3 วันและงบประมาณไม่เกิน 200 บาท 
 
3.6  การน าเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอข้อมูล และผลการวิจัยแบบการพรรณาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ของการ

ท ารีมาร์เก็ตติ้งส าหรับธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอางเปรียบเทียบระหว่าง Google Display 

Network และ Facebook ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่น าเสนอแล้วท าให้เกิดผล 

 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการท ารีมาร์เก็ตติ้งด้วยวิธี Google Display Network 

และวิธี Facebook 

 เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการทดลองโฆษณาโดยใช้รูปสินค้าเพียงอย่างเดียวในการโฆษณา ผล
ปรากฎว่าได้มาแต่ ไลค์ ไม่มี คอมเมนต์ ทักข้อความ หรือน ามาซึ่งยอดขายแต่อย่างใด ผู้วิจัยจึงท าการ
ปรับคอนเทนต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเริ่มจากการส ารวจตัวอย่างโฆษณาจ านวน 10 

Page 10 ชิ้น เกี่ยวกับเครื่องส าอางแบรนด์ SME ที่มีคอมเมนต์มากกว่า 500 คอมเมนต์ 
 

ภาพที่ 4.1: ภาพตัวอย่างโฆษณาเพจ Cutie Zecret 

 

 
 

ที่มา: Cutie Zecret. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/cutiezecret. 
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ภาพที่ 4.2: ภาพตัวอย่างโฆษณาเพจ Coswel Premium Cream 

 

 
 

ที่มา: Coswel Premium Cream. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/coswel77. 
 

ภาพที่ 4.3: ภาพตัวอย่างโฆษณาเพจ Pin aura หน้าใสไร้สิวฝ้ากระปลอดภัย 100 % 

 

 
 

ที่มา: Pin aura หน้าใสไร้สิวฝ้ากระปลอดภัย 100 %. (2560). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/pinaurabeauty. 
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ภาพที่ 4.4: ภาพตัวอย่างโฆษณาเพจ Aura bright Skin By Meaw 

 

 
 

ที่มา:  Aura Bright Skin By Meaw. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ 

wwabymeaw. 
 

ภาพที่ 4.5: ภาพตัวอย่างโฆษณาเพจ V2 หญิงรฐาครีมหน้าเด็กศูนย์ใหญ่กรุงเทพสมุทรปราการ 

 

 
 

ที่มา: V2 หญิงรฐาครีมหน้าเด็กศูนย์ใหญ่กรุงเทพสมุทรปราการ. (2560). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/ V2 หญิง รฐา ครีมหน้าเด็ก ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ สมุทรปราการ. 

https://www.facebook.com/%20wwabymeaw
https://www.facebook.com/%20wwabymeaw


28 

 

ภาพที่ 4.6: ภาพตัวอย่างโฆษณาจากเพจเรื่องของผิว 

 

 
 

ที่มา: เรื่องของผิว. (2560). สืบค้นจาก  https://www.facebook.com/ruangkhongpew. 
 

ภาพที่ 4.7: ภาพตัวอย่างโฆษณาจากเพจ Easy skin Thailand 

 

 
 

ที่มา: Easy Skin Thailand. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ 

EasySkinThailand. 

https://www.facebook.com/
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ภาพที่ 4.8: ภาพตัวอย่างโฆษณาจากเพจ Club CS slender  
 

 
 

ที่มา: Club CS slender. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/active28. 
 

ภาพที่ 4.9: ภาพตัวอย่างโฆษณาจากเพจครีมเซอรินดา หน้าขาวใสจริง ภายใน 7 วัน  
 

 
 

ที่มา: ครีมเซอรินดา หน้าขาวใสจริง ภายใน 7 วัน. (2560). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/ครีมเซอลินดา หน้าขาวใสจริง ภายใน 7 วัน. 
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ภาพที่ 4.10: ภาพตัวอย่างโฆษณาจากเพจ Ja-Oa shops 

 

 
 

ที่มา: Ja-Oa shops. (2560). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/                          

Jaoa-Beauty-Shop-631081190394771. 
  
 การท าโฆษณาเพจที่ได้รับการตอบรับดี มักจะเลือกท าโฆษณาแบบ รับชมโฆษณา โปรโมส
โพสต์ แคนวาส และวิดีโอ โดยระยะหลังหลังจากเฟสบุ๊คมีการปรับปรุง Algorithm ให้มีโฆษณาแบบ
แคตตาลอต สินค้าในกลุ่มเครื่องส าอาง SME ก็มีการลงโฆษณามากขึ้น ถ้าเทียบแล้วในปัจจุบันการลง
โฆษณาแบบโปรโมตโพสต์มีจ านวนที่น้อยลง SME กลุ่มสินค้าเครื่องส าอางหันไปลงแบบรับชมโฆษณา 
และแคนวาสมากข้ึน และใช้วีดีโอรีวิลการใช้ในการปิดการขาย 

 การลงโฆษณาแบบการรับชมโฆษณามีความสะดวกเพราะ สามารถกดลิงค์ทักเข้าไปใน
ข้อความ หรือ กดลิงค์ทักเข้าไปในไลน์ในการติดต่อสอบถามได้เลย ในกลุ่ม SME เครื่องส าอาง คนโป
รโมทแบบส่งไปเว็บไซต์น้อยลง โดยถ้าจะส่งไปเว็บไซต์ มักใช้การท าแคนวาสแทนเพราะสามารถสร้าง
และปรับเปลี่ยนได้สะดวกและเป็น ซิงเกลเพจจบในหน้าเดียว 

 การลงโฆษณาแบบการรับชมโฆษณา จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบรนด์เครื่องส าอางที่เป็น
แบรนด์ SME พบว่า มีการวางภาพโดย ข้างหนึ่งจะเป็นรูปผลิตภัณฑ์ และอีกข้างหนึ่งจะเป็นรูปคน
หน้าใสหรือคนหน้าใสถือผลิตภัณฑ์ โดยค าโฆษณา 1) รักษาฝ้า สิว หายจริง เห็นผลภายใน 7-14      

https://www.facebook.com/
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2) เพ่ิมความน่าเชื่อถือโดยใช้ ค าว่าสูตรคุณหมอ 3) ใช้ Influencer หรือ ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่หน้าใส บาง
รายเจ้าของแบรนด์เป็นพรีเซ็นเตอร์เอง 4) เก็บเงินปลายทางฟรีเนื่องจากจากการสัมภาษณ์ลูกค้า
หลายคนกลัวที่ว่าโอนเงินก่อนแล้วจะไม่ได้ของ  5) ราคาหลักร้อย เพ่ิมการเข้าถึงจับต้องได้ง่าย 6) แพ้
คืนเงนิ เพ่ือลดความกังวลในใจลูกค้า 7) รีวิล เพ่ือเพ่ิมความมันใจให้กับลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ 8) ส่วนลด
ส่วนแถม 9) ปุ่มกระตุ้นให้ด าเนินการ 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาปรับแอดโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น 
  

4.1  การรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook 
 เป็นการใช้รูปภาพโฆษณา (ขนาดของรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของโฆษณาที่เลือก) และข้อความ
ติดตามลูกค้าท่ีเคยเข้าชมเว็บไซต์และแฟนเพจ เพ่ือให้เกิด Conversion ที่ดีข้ึน (การติดต่อ หรือซื้อ
สินค้า ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย)  โดยแบนเนอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนละข้อมูลที่ลูกค้าเห็น
ตอนแรก เช่น เพ่ิมของส่วนของของแถม ราคาโปรโมชั่น เพ่ือให้ท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  
ผลการศึกษาการรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook 

1) ใช้รูปแบบการโฆษณาและรูปแบบข้อความแบบเดียวกันตลอดการทดลอง 
2) ท าการโฆษณาพร้อมกัน โดยจ ากัดงบประมาณไม่เกิน 200 บาทต้อง โฆษณา 

 โดยการท ารีมาร์เก็ตติ้ง Facebook จะมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า การรีมาร์เก็ตติ้งแบบ
ไหนคุ้มค่ามากท่ีสุด เพ่ือเป็นแนวทางให้ SME ต่อไป 
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ตารางที่ 4.1: แผนโฆษณารีมาร์เก็ตติ้ง Facebook 

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนคลิก ต้นทุน จ านวนคลิกลิงค์ ต้นทุน คนทัก ยอดขาย 

การทดลองครั้งท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

คนที่เข้าชมเพจ 21 29 4.35 4.62 10 5 9.13 26.77 - - - - 
คนที่มีส่วนร่วมกับเพจ 25 68 0.99 2.14 4 10 6.41 14.55 - - - - 

คนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์ 53 61 2.80 2.83 20 14 7.41 12.32 - 3 - 8,100 

คนที่ส่งข้อความ 27 29 3.98 3.34 10 8 10.78 12.12 9 2 2,300 700 

คนที่เข้าเว็บไซต์ 12 8 2.80 14.06 2 6 9.79 28.13 - 1 - 900 
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 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 ช่วงระหว่างกลางเดือน ช่วงที่ 2 ช่วงระหว่าง
ปลายเดือน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าชมเพจ Aspiration จ านวนคลิก 21 และ 29 ตามล าดับ CPC 

(ต้นทุนต่อการคลิก)เท่ากับ 4.35 และ 4.62 บาทตามล าดับ แต่เป็นการคลิกลิงค์ 10 และ 5 ครั้ง
ตามล าดับ ต้นทุนต่อการคลิกลิงค์ 9.13 และ 26.77 บาทตามล าดับ โดยไม่มีใครคลิกลิงค์แล้วท าการ
ทักเข้ามาทางข้อความหรือทางไลน์ 
 กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ Aspiration จ านวนคลิก 25 และ 29 ตามล าดับ CPC 

(ต้นทุนต่อการคลิก)เท่ากับ 0.99 และ 4.62 บาทตามล าดับ แต่เป็นการคลิกลิงค์ 4 และ 5 ครั้ง
ตามล าดับ ต้นทุนต่อการคลิกลิงค์ 6.21 และ 26.77 บาทตามล าดับ โดยไม่มีใครคลิกลิงค์แล้วท าการ
ทักเข้ามาทางข้อความหรือทางไลน์ 
 ผลการศึกษาตามตารางพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์เพจ Aspiration 

จ านวนคลิก 53 และ 61 ตามล าดับ CPC (ต้นทุนต่อการคลิก) เท่ากับ 2.80 และ 2.83 บาทตามล าดับ 
แต่เป็นการคลิกลิงค์ 20 และ 14 ครั้งตามล าดับ ต้นทุนต่อการคลิกลิงค์ 7.41 และ 12.32 บาท
ตามล าดับ โดยไม่มีใครคลิกลิงค์แล้วท าการทักเข้ามาทางข้อความหรือทางไลน์ 
 กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ส่งข้อความหาเพจ Aspiration จ านวนคลิก 27 และ 29 ตามล าดับ 
CPC (ต้นทุนต่อการคลิก) เท่ากับ 3.98 และ 3.34 บาทตามล าดับ แต่เป็นการคลิกลิงค์ 10 และ 8 
ครั้งตามล าดับ ต้นทุนต่อการคลิกลิงค์ 10.78 และ 12.12 บาทตามล าดับ ทักมาทางข้อความ 9 และ 
2 รายตามล าดับ สั่งซื้อ 4 และ 1 ราย ตามล าดับ เกิดยอดขาย 2,300 และ 900 บาทตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ www.aspiration.co.th จ านวนคลิก 7 และ 12 ตามล าดับ 
CPC (ต้นทุนต่อการคลิก)เท่ากับ 2.80 และ 14.06 บาทตามล าดับ แต่เป็นการคลิกลิงค์ 2 และ 6 ครั้ง
ตามล าดับ ต้นทุนต่อการคลิกลิงค์ 9.79 และ 28.13 บาทตามล าดับ โดยการทดลองครั้งที่ 2 มีคนทัก
มาทางข้อความ 1 ราย สั่งซื้อ 1 ราย เกิดยอดขาย 900 บาท 

 จากการวิจัยผู้วิจัยว่า การรีมาร์เก็ตติ้งในคนที่เคยทักข้อความมีประสิทธิภาพและควรท ามาก
ที่สุด แต่อย่างไรก็ดีการปรับ content ให้เป็นที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นสิ่งที่ควรท าควบคู่ไป
ด้วย ช่วงเวลาในการท าโฆษณาก็เป็นผล เช่น การท ารีมาร์เก็ตติ้งในช่วงปลายเดือนจะช่วยเพิ่ม
ยอดขายทั้งในกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม และในปัจจุบันการท ารีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook นิยม
ถูกน ามาใช้มากขึ้นในเครื่องส าอางโดยเฉพาะในกลุ่มเวชส าอางรักษา ฝ้า สิว เนื่องจากปัจจุบัน 
Facebook ได้น าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ าเพาะในการลงโฆษณาในกลุ่ม สิว ฝ้าออกไป ท าให้    
แบรนด์เครื่องส าอางที่มีกลุ่มเป้าหมายเรื่อง ฝ้า สิว หันมาให้ความส าคัญกับการรีมาร์เก็ตติ้งลูกค้าเดิม
มากยิ่งขึ้น 
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4.2 การรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network 
 เป็นการใช้แบนเนอร์โฆษณา หรือข้อความติดตามลูกค้าท่ีเคยเข้าชมเว็บไซต์ แต่ยังไม่เกิด 
Conversion (การติดต่อ หรือซื้อสินค้า การกรอกข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย) และ
ลูกค้าออกจากเว็บไซต์ไป โดยแบนเนอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนละข้อมูลที่ลูกค้าเห็นตอนแรก เช่น เพ่ิม
ของส่วนของของแถม ราคาโปรโมชั่น เพื่อให้ท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เหมาะกับ
เว็บไซต์ส าเร็จรูป หรือ เว็บไซต์กึ่งส าเร็จรูป ตัวอย่างเช่น www.aspiration.co.th เพราะสามารถวาง 
Pixel Code และ Google Remarketing Code ได้เพียงที่เดียวเท่านั้น จึงเหมาะกับการท ารีมาร์เก็ต
ติ้งรูปแบบนี้ 
 ผลการศึกษาการรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network 

 1) ใช้รูปแบบการโฆษณาและรูปแบบข้อความแบบเดียวกันกับการโฆษณาในเฟชบุคตลอด
การทดลอง 
 2) ท าการโฆษณาพร้อมกัน โดยจ ากัดงบประมาณไม่เกิน 200 บาทต้อง โฆษณา 

 โดยการท ารีมาร์เก็ตติ้ง Google Display Network จะมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า การ
รีมาร์เก็ตติ้งแบบไหนคุ้มค่ามากท่ีสุด เพ่ือเป็นแนวทางให้ SME ต่อไป 

 หลังจากท าการทดลองได้ 2 วันผู้วิจัยพบว่าโฆษณาไม่รัน (ไม่มี Impression ขึ้น) จึงได้
สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญของ Google ที่สิงคโปร์พบว่า เนื่องจาก Size ของภาพมีเพียงแบบเดียวจึงขึ้น
ได้ในเว็บไซต์จ ากัด จึงได้มีการท าภาพโฆษณาเพ่ิมเติมในทุกขนาดที่รองรับการโฆษณาแบบ Google 

Display Network ดังนี้ 750*100 , 750*200, 750*300, 240*400, 980*120, 930*180, 

250*360, 580*400 และได้ท าการปรับข้อมูลในเว็บไซต์ในหน้า Landing Page โดยน าค าว่าสิว
หายขาด ไม่กลับมาเป็นซ้ าออก และเพ่ิมค าว่า ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผลปรากฏว่า 
Banner ไม่ถูก Approve จึงได้มีการติดต่อกับทาง Google สิงค์โปร์อีกครั้งหนึ่ง พบว่าหลังจากทาง 
Google สิงคโปร์ตรวจสอบแล้ว แจ้งกลับมาว่า สินค้าในกลุ่มเครื่องส าอางและสุขภาพ ห้ามท ารีมาร์
เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network ทุกกรณี  แต่สามารถท าผ่าน Google Display Network 

โดยเลือกเป็น Interest ได้  
 ผู้วิจัยทดลองท า โฆษณา ผ่าน Google Display Network โดยใช้ Banner เดิมโดยเลือก 
Interest เป็น Health and Wellness  

 

 

 

 

 

http://www.aspiration.co.th/
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ตารางที่ 4.2: แผนโฆษณา Google Display Network 

 

กลุ่มเป้าหมาย การ
แสดงผล
โฆษณา 

อัตรา
การคลิก
ผ่าน 

จ านวน
คลิก 

ต้นทุน/
คลิก 

ต้นทุน
รวม 

คนทัก ยอดขาย 

Health and 

Wellness 

69,857 0.14% 98 7.48 733.27 1 300 

  

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มตัวอย่างเห็นโฆษณา 69,857 อัตราการคลิกผ่าน 0.14% 
มีผู้สนใจคลิกเข้าชมเว็บไซต์ 98 คน โดยมีต้นทุนต่อการเข้าชมเว็บไซต์ 7.48 บาทต่อคลิก ต้นทุนรวม 
733.27 บาท และเกิดคอนเวอร์ชั่นทั้งหมด 1 คนคิดเป็นมูลค่า 300 บาท  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ของการ
ท ารีมาร์เก็ตติ้งส าหรับธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอางเปรียบเทียบระหว่าง Google Display 
Network และ Facebook ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1) เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่น าเสนอแล้วท าให้เกิดผล 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการท ารีมาร์เก็ตติ้งด้วยวิธี Google Display Network 

และวิธี Facebook 
 การวิจัยครั้ง ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi – 
experimental Designs)  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 เมื่อพิจารณาถึง Cost per Conversion (ต้นทุนต่อการได้ลูกค้า 1 คน) พบว่า Facebook มี 
Cost per Conversion ที่ถูกกว่า Google Display Network และเม่ือพิจารณาถึงยอดขายพบว่า 
Facebook มี Return of Investment ที่สูงกว่า Google Display Network 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ Facebook ถึงแบบต่าง ๆ ในการรีทาร์เก็ตติ้ง พบว่า วิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่ส่งข้อความเนื่องจากมีความสนใจในตัวสินค้า และ
กลุ่มเป้าหมายของคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ซื้อปัจจุบันถ้าสนใจสินค้ามักจะ
พิมพ์ค าว่าสนใจใต้โพสต์ที่เราท าการโฆษณา หรือทักทางไลน์ ผ่านลิงค์ไลน์ที่เราลงไว้ เพราะสะดวก
กว่าการคุยทางข้อความ  
 ช่วงเวลาในการท าโฆษณาเป็นผล เพราะเนื่องจาก Persona ของกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงาน
บริษัท ซึ่งมักมีวิถีการช๊อปปิ้งออนไลน์คือจะซื้อของตอนปลายเดือนหลังจากเงินเดือนออกเป็นสัดส่วน
ที่มากกว่าการซื้อของตอนกลางเดือน 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 การท าโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งโดยการใช้การลดราคาหรือการแถมโดยในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้ผู้ที่มาซื้อได้รับของแถม ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของโฆษณาได้ดีขึ้นซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของ Kantola (2014) และสิ่งที่ส าคัญท่ีไม่แพ้การลงโฆษณาคือการปิดการขาย ซึ่งการท าโฆษณาแบบ
รีมาร์เก็ตติ้ง ควรมีฝ่ายขายที่ดีคอยติดตาม จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของโฆษณาได้ ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของ ชญานิศ จิตรีปลื้ม (2558) 
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจ SME ประเภทเครื่องส าอาง มีแนวโน้มที่จะเกิดคอนเวอร์ชั่นจาก
โฆษณาประเภทรีมาร์เก็ตติ้งผ่านเฟสบุ๊คท่ีเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายที่ทักข้อความและ กลุ่มเป้าหมายที่มี
ส่วนร่วมกับโพสต์มากกว่าเพราะสามารถ Specific ลูกค้าได้ละเอียดและข้อจ ากัดน้อยกว่า Google 
Display Network โดยจะเกิดคอนเวอร์ชั่นได้มากข้ึนเมื่อท าการโฆษณาช่วงปลายเดือน แต่ถ้าเป็น
ธุรกิจอ่ืน ๆ หรือธุรกิจเดียวกันที่มีปัจจัยหรือกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน วิธีที่ผู้วิจัยเลือกอาจไม่
เหมาะสมที่สุดก็เป็นได้ ดังนั้นการน าไปใช้ ควรน าหลักการของการรีมาร์เก็ตติ้งแบบต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้
กล่าวไว้ข้างต้นไปลองปรับใช้กับธุรกิจตัวเอง โดยอาจเริ่มต้นที่งบประมาณน้อย ๆ ก่อน แล้วถ้าโฆษณา
อันไหนมีประสิทธิภาพค่อยเพ่ิมงบโฆษณา 
 การท า Google Display Network เป็นการท าโฆษณาแบบ Awareness กล่าวคือ เราจะส่ง
โฆษณาไปยังผู้ที่ยังไม่ได้มีความต้องการจะซื้อเพ่ือสร้างการรับรู้ ท าให้คนเห็นบ่อยขึ้นและรับรู้แบรนด์ 
แต่โอกาสในการขายจะต่ า เมื่อเปรียบเทียบค่าคลิกน าได้ว่าค่าคลิกเกือบจะท าการท า โฆษณา Google 
แบบ Search ซึ่ง การโฆษณาแบบ Search ลูกค้าจ าอยู่ในช่วง Consideration (ตัดสินใจ) คือมีความ
ต้องการที่จะซื้ออยู่บ้างแล้ว และต้องการหาข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบและตัดสินใจ ซึ่งถ้าราคาต่อคลิกไม่
แตกต่างกันมาก ผู้วิจัยแนะน าให้เลือกการท าโฆษณา แบบ Search จะสามารถเพ่ิมคอนเวอร์ชั่นและ
น ามาสู่ยอดขายได้ดีกว่า 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ถ้าท าธุรกิจอีคอมเมิสที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรเปลี่ยนจากเว็บไซต์กึ่งส าเร็จรูปที่เขียนได้ด้วย
ตัวเอง เป็นเว็บไซต์ที่สามารถวาง Code กลังบ้านได้ละเอียด เช่น Wordpress  
 2) การท าการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกมาแบบเดียวคือแบบ ผู้รับชม แต่ก็มีแบบอ่ืนที่มีการใช้ใน
ธุรกิจ SME เช่น การโปรโมสต์โพสต์ Canvas หรือตัวใหม่ที่เข้ามาคือการท าโฆษณาแบบแคตตาลอค 
ควรเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะกับธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันออกไป ต้องท าการทดลองเชิง
ลึกต่อไป 
 3) ถ้าผู้ประกอบการสามารถท าวีดีโอได้ แนะน าให้ทดลองใช้การท าโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งแบบ
วีดีโอ เพราะสามารถช่วยเรื่องปิดการขายได้ดี อีกท้ังต้นทุนการโฆษณายังถูกกว่าแบบอ่ืน 
 4) Landing Page เว็บไซต์ที่เหมาะสม ควรเป็นแบบ Single Page 
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