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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของแบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ในการทดสอบ โดยแบง่เป็นการทดสอบตามวัตถุประสงค์ของโฆษณา 
เฟซบุ๊ก ได้แก่ วัตถุประสงค์แบบการเข้าถึง (Reach) การเข้าชมเว็บไซต ์(Traffic) และคอนเวอร์ชัน 
(Conversion) และการทดลองรปูแบบแบนเนอร์การแสดงผล ได้แก่ ภาพเดี่ยว (Single Image)  
ภาพสไลด์ (Carousel) และคอลเลกชัน (Collection) โดยผลลัพธ์ทัง้หมดเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองซื้อโฆษณาออนไลนเ์ฟซบุ๊ก โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research)  
 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพจิารณาถึงการโฆษณาเฟซบุ๊กตามจุดประสงค์ทางการตลาด  
พบว่า การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) มีแนวโน้มที่จะส่งผลท าให้เกิดการขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์  
(E-commerce) และคุ้มค่าต่อการซื้อโฆษณามากที่สุด โดยมีราคาต้นทุนต่อการกด และราคาต่อ
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ถูกที่สุด ตามด้วยการเข้าถึง (Reach) และคอนเวอร์ชัน (Conversion) 
 ในขณะที่รูปแบบการแสดงผลโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ (Banner) โดยทดลองบน
วัตถุประสงค์ที่ดีทีสุ่ด จากการทดลองข้ันตอนกอ่นหน้านี้ ได้แก่ การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) โดย
ผลลัพธ์การแสดงผลดทีี่สุด ได้แก่ การแสดงโฆษณาแบบคอลเลกชัน (Collection) โดยมีจ านวน 
การกดโฆษณาสงูที่สุด และราคาต่อการเข้าชมเว็บไซต์ ราคาต้นทุนต่อการกดโฆษณาต่ าที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับการแสดงผลโฆษณาเฟซบุ๊กแบบภาพเดี่ยว (Single Image) และภาพสไลด์ 
(Carousel) 
 
ค าส าคัญ: โฆษณาเฟซบุก๊, เสื้อผ้าสตร,ี จุดประสงค์ทางการตลาด, การแสดงผลโฆษณา 
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ABSTRACT 
 
 This research was aimed to study the effectiveness of Facebook advertising 
of a Thai women wear label, “Vickteerut”, by using an experimental research 
approach. The research investigated the effectiveness of different Facebook Ad 
objectives: Reach, Traffic, and Conversion. Moreover, the study looked into the 
effectiveness of different Facebook Ad formats: Single Image Ad, Carousel Ad, and 
Collection Ad. The data collection was made through the experiment of buying 
Facebook Ad in the various variables of objectives and Ad formats. The analysis of 
the research was presented by using a descriptive approach.  
 The research demonstrated that using Traffic as a Facebook objective in 
buying Facebook Ad resulted in greater sales, cheaper cost per click, and also the 
lowest cost per result when comparing to the cost per result of other Facebook Ad 
objectives. 
 The study in the effectiveness of different Facebook Ad formats was 
conducted with the best Facebook Ad objective from the previous experiment i.e. 
Traffic. The result showed that Collection Ad brought about the highest Ad clicks, the 
lowest cost per click, and also the lowest cost per visitor. 
 
Keywords: Facebook Advertising, Women Clothing, Marketing Objectives, Facebook 
Ads Format 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญ  
 ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของโลกดิจทิัลอย่างเตม็รปูแบบ มีสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่าน
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต สง่ผลใหพ้ฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์
สมารท์โฟน ทีส่ามารถท าได้มากกว่าการสื่อสาร สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือ
สามารถเรียกรถรบัจ้างผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งยงัสามารถซือ้สินค้าจากทั่วทุกมมุโลกผ่านโทรศัพท์ให้
มาส่งที่บ้านได้อย่างง่ายดาย 
 ด้วยการพัฒนาของเครื่องมือ และอินเทอรเ์น็ตที่พฒันาไปอย่างมาก จากรายงานการส ารวจ
ประจ าปี 2019 ของ We Are Social และ Hootsuite ได้รวบรวมสถิติการซื้อสินค้า และบริการบน
สื่อออนไลน์ของคนไทย ระบุว่าคนไทยประมาณ 37.5 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายต่อคนอยู่ทีป่ระมาณ 
11,100 บาท และซื้อสินค้าอปุโภคบริโภคบน E-commerce เติบโตโดยเฉลี่ยที่ 23% ต่อปี เป็นสินค้า
แฟช่ันและเครื่องส าอางเตบิโต 17% ต่อป ี
 เมื่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูบ้รโิภคปรบัเปลี่ยน ท าให้นกัการตลาดจ าเป็นต้องปรบัตัว 
เพื่อใหเ้ข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเช่นเดียวกัน เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้
สื่อเพือ่การสื่อสาร หรือเครื่องมือรองรับกับผู้บริโภคก็เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อ และเกิดเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อท าให้มสี่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  
 กลุ่มธุรกิจเสือ้ผ้าเครื่องนุง่หม่ ก็มีการปรับรูปแบบธุรกจิเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีการเพิ่มช่องทางการตลาดด้านออนไลน์เข้ามา เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
สร้างหน้าร้าน และเพิม่ช่องทางการขายของธุรกจิการค้าแบบไร้พรมแดน เพื่อเข้าถึงจ านวนลกูค้าที่
มากยิ่งข้ึน โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลา และสถานที่ ดังที่เห็นได้จากร้านค้าออนไลน์ได้เพิ่มจ านวนข้ึน
เป็นอย่างมาก และหลากหลายธุรกจิในประเทศไทยได้หันมาใช้ระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและ
ช่องทางมากขึ้น 
 กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟช่ัน ดีไซเนอร์ไทยเติมโตมาตั้งแต่ยุคปี 1980 และเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก 
ช่วงปี 2000 และได้รับอทิธิพลแฟช่ันจากต่างประเทศ ท าใหน้ักออกแบบไทยเริ่มมีการออกแบบเสื้อผ้า
เป็นฤดูกาล และมเีทคนิครายละเอียดที่ทันสมัย และซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งได้รบัการสนบัสนุนจาก
รัฐบาล ท าให้ธุรกจิเครื่องทอได้รบัความนิยม ท าให้เกิดกระแสแฟช่ันไทย ส่งผลให้แบรนด์แฟช่ันหน้า
ใหม่เกิดข้ึนอย่างมากมาย จนกระทัง่ช่วงปี 2014 ธุรกิจแฟช่ันไทยเริ่มมีการปรับตัวในการรุกตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ (E-commerce) มากยิ่งข้ึน จากอทิธิพลของเครื่องมือและอินเทอรเ์น็ตทีเ่ข้ามี
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บทบาทต่อการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภค และแบรนด์ “วิคธีร์รัฐ” ก็เป็นหนึ่งในน้ัน ที่ต้องปรับเปลี่ยนตาม
อิทธิพลนั้น ๆ 
 วิคธีร์รัฐ แบรนด์เสื้อผ้าสตรี ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 โดยผู้ออกแบบ คือ นายธีร์รัฐ  
ว่องวัฒนสิน หลังจบการศึกษาจาก Central Saint Martins ภายใต้ University of the Arts 
London ก็ได้กลบัมาเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีแฟช่ันระดบัประเทศ แอลแฟช่ันวีค ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน  
ปี 2550 (Elle Fashion Week Spring & Summer 2007) โดยมีเอกลักษณ์ในการออกแบบเสื้อผ้า 
ที่มีความเรียบแต่ไม่ง่าย ทันสมัย แฝงไปด้วยรายละเอียดการตัดเย็บที่มีคุณภาพ เสื้อผ้ามีกลิ่นอาย
ความเป็นผู้ชายบนเสือ้ผ้าผู้หญิง อีกทั้งในทุกช้ินสามารถน ากลับมาใส่ได้ในทุกยุค โดยไม่ดูล้าสมัย 
 สินค้าแบรนด์ วิคธีร์รัฐ เป็นสินค้าเสื้อผ้าสตรสี าเรจ็รูป (Ready-to-wear) โดย 1 ปี ถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 คอลเลกชัน หรือ 4 ฤดูกาล (Season) ได้แก่ ครูซ (Cruise) ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 
(Spring/Summer) ก่อนฤดูใบไมร้่วง (Pre-fall) และฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว (Autumn/Winter) โดย
ในทุก ๆ คอลเลกชัน จะมสีินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น เสือ้ กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กระโปรง 
ชุดกระโปรงสั้น ชุดกระโปรงยาว และอื่น ๆ โดยสินค้าทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คือ เสื้อสูทสตรี 
และรายละเอียดชุดแบบผ้าอัดพลที โดยเสื้อผ้ามีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการลูกค้าเพือ่
สวมใส่ในหลากหลายโอกาส โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งหน้าร้าน 5 สาขา และระบบร้านค้า
ออนไลน ์
 ซึ่งเมื่อศึกษาข้อมลูถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของบริษัท การเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้า
ออนไลน ์เป็นการเพิ่มยอดขายอีกช่องทาง แต่กลับได้ผลลัพธ์น้อยกว่าการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ในแบบออฟไลน์ และยอดขายสินค้าในระบบออนไลน์ไม่ถึงเป้าหมายที่ทางแบรนด์ไดต้ั้งเป้าไว้ ในขณะ
ที่สินค้าบนระบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากกว่า มีสินค้าให้ลกูค้าได้เลือกมากกว่า อีกทัง้ 
โปรโมชันต่าง ๆ พร้อมทั้งระบบจัดสง่ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย 
 จากที่ได้กล่าวมานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจทีจ่ะศึกษารปูแบบการซือ้สื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ของทางแบรนด์ ที่มผีลตอ่การเพิ่มยอดขายสินค้าบนระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการ
วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางการตลาดให้ตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรงุพฒันาแบรนด์ให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการวางแผนซื้อสื่อโฆษณาเฟซบุ๊ก ของทางแบรนด์ วิคธีร์รัฐ เพื่อส่งเสริมให้
มีแนวโน้มการเกิดยอดขายสินค้าของแบรนด์บนเว็บไซต์ 
 1.2.2 การศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการท าโฆษณาเฟซบุก๊แบนเนอร์ในแต่ละ
รูปแบบ บนวัตถุประสงค์การตลาดที่มีแนวโน้มดทีี่สุด 
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1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มุง่ศึกษาถึงการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาเฟซบุ๊ก การสือ่สารการตลาด
ดิจิทัลของธุรกจิแฟช่ันไทย แบรนด์วิคธีร์รัฐ โดยใช้วิธีศึกษาข้อมูลจากการเกบ็ข้อมลูสถิติการซือ้สื่อ
โฆษณาบนโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก ในช่วงต้นเดือน และกลางเดือนของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่
จะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยนิยมมีงานแตง่งาน สง่ผลใหผู้้บริโภคต้องการหาสินค้าเครื่องแตง่งานให้
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ และอิทธิพลของเทศกาลวันคนโสด 11.11 เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าโดยการ
ลดราคา โดยในกลุม่เป้าหมายของแบรนด์ที่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 25-44 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป มีความสนใจในการแต่งตัว สินค้าแบรนด์เนม มีอาชีพ และการเงินที่มั่นคง มรีสนิยม
ที่ดี มีความสามารถใช้สื่อออนไลน์ได ้
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1.4.1 เพื่อพัฒนาแนวคิดการท าการตลาด บนสือ่ออนไลน์ใหม้ีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับธุรกจิแฟช่ันไทย 
 1.4.2 เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบแบนเนอร์โฆษณา ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคของทางแบรนด์ 
ที่สามารถสง่ผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน ์
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หมายถึง การท าธุรกิจซือ้ขายสินค้า และ
บริการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทั้งในรปูแบบของข้อความ เสยีง และรปูภาพ 
 โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง สือ่สงัคมบนระบบออนไลน์ ที่เป็นตัวกลางในการ
สื่อสาร เช่ือมโยงผู้คนให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างผู้บริโภค และสิง่ทีผู่้บริโภคสนใจ 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะท าการศึกษา Social Media เฉพาะเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
 แบรนด์ (Brand) หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการโฆษณาสินค้าเพื่อ
เพิ่มยอดขาย 
 ออนไลน์ หมายถึง การเช่ือมตอ่ของคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนกิสอ์ื่น ๆ เข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 สินค้าแบรนด์เนม หมายถึง สินค้าย่ีห้อดงัจากต่างประเทศ ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก และได้รบั
การยอมรับจากสากล 
 วันคนโสด 11.11 หมายถึง วัฒนธรรมความเช่ือของคนจีน ที่มีเลข 1 เรียงติดกัน หมายถึง 
ความโดดเดี่ยว ท าให้ต้องซื้อสินค้าเพือ่เป็นการปลอบใจตนเอง โดยเป็นวันที่ 11 เดือนพฤศจกิายน 
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 แบนเนอร์ หมายถึง รปูแบบหนึง่ของการโฆษณาบนเว็บไซต์ โดยสามารถแสดงภาพ หรือ
ข้อมูลทีส่ามารถกด หรอืคลิกเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์หน้าต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสทิธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์เฟซบุ๊กของแบรนด์
เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut)" นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก 
 2.2 แนวคิดการตลาดดิจิทัล 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์  
 2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) สื่อสังคมออนไลน์ ที่เปิดบริการให้
ผู้คนเปิดเผยตัวตนบนโลกดจิิทลั โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท าใหเ้ป็นที่นิยมของคนทั่วไป ต่อมาได้มีการพฒันา
ท าเป็นช่องทางธุรกิจเพื่อท าการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท าให้เป็นที่สนใจของคน
ที่ท าธุรกจิทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้ง่าย และมจี านวน
เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการแย่งชิงลูกค้า หรือพื้นทีบ่นออนไลน์กันเกิดข้ึน และท าให้เกิดการโฆษณา 
บนเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) 
 โฆษณาเฟซบุ๊กเป็นรูปแบบการโฆษณาตามวัตถุประสงค์ (Advertising Objectives) 
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การโฆษณาเพิ่มจ านวนผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ เพิ่มจ านวนการเห็นโพสต์ เพิม่
จ านวนการเห็นเพจ เพิม่จ านวนการติดตั้งแอปพลเิคชัน เพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิม่จ านวน 
ผู้เข้ามารับสิทธ์ิข้อเสนอ เพิม่จ านวนการรบัชมวิดีโอ และอื่น ๆ โดยมีรูปแบบน าเสนอทีห่ลากหลาย 
 2.1.1 การเลอืกวัตถุประสงค์การโฆษณา 
 โดยเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณา โดยเฟซบุก๊แบ่งวัตถุประสงค์เป็น 3 หัวข้อ
หลัก ๆ ได้แก่ การรับรู้ การพจิารณา และคอนเวอร์ชัน  
  2.1.1.1 วัตถุประสงค์การรบัรู้ ถูกแบง่ออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ 
   1) การรบัรู้แบรนด์ เพื่อให้เกิดการสร้างการจดจ าแบรนด์ได้ในกลุ่มเป้าหมาย 
   2) การเข้าถึง คือ การท าให้คนเห็นโฆษณาที่ผู้ซือ้โฆษณาต้องการให้เห็นมากทีสุ่ด  
  2.1.1.2 วัตถุประสงค์การพจิารณา ถูกแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อย่อย ได้แก่  
   1) จ านวนผู้เข้าชม เพื่อเพิ่มให้คนเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลเิคชัน หรือการสนทนาใน 
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โปรแกรมสนทนาของเฟซบุ๊ก (Messenger) และเพิ่มโอกาสที่กลุม่เป้าหมายจะด าเนินการทีม่ี 
ค่าระหว่างทีเ่ข้าชมเว็บไซต ์
   2) การมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มจ านวนผู้คนที่มสี่วนร่วมกับโพสต์ ผ่านการแสดงความ
คิดเห็น แชร์ หรือการกดถูกใจ อีกทัง้ยังสามารถเลือกทีจ่ะปรับใหเ้หมาะสมกบัการตอบรบังาน
กิจกรรม หรือการขอรับข้อเสนอต่าง ๆ ได ้
   3) จ านวนการติดตั้งแอปพลเิคชัน เพื่อเพิม่จ านวนการติดตั้งแอปพลเิคชัน ด้วยการ
เช่ือมโยงกับ App Store และ Google Play โดยตรง สามารถเลอืกทีจ่ะก าหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่มี
มูลค่าสงู 
   4) จ านวนการรบัชมวิดีโอ การแสดงวิดีโอให้แกผู่้ทีม่ีแนวโนม้สนใจ และรบัชมวิดีโอ
จนจบมากทีสุ่ด 
   5) การรบัรูลู้กค้าเป้าหมาย คือ การท าใหผู้้ทีส่นใจสามารถเรยีนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับ
ธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมใหก้ลุม่เป้าหมายสมัครใช้งาน เพื่อรบัข้อมลูเพิ่มเตมิ หรอืใช้เวลา
กับเว็บไซตท์ี่ต้องการโฆษณา 
   6) ข้อความ เป็นการกระตุ้น ให้ผู้คนเริม่การสนทนาทางโปรแกรม สนทนาของ 
เฟซบุ๊กมากข้ึน ยกระดับความสามารถของแบรนด์ในการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อทีจ่ะสามารถตอบค าถาม เก็บข้อมูลลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้ 
  2.1.1.3 คอนเวอร์ชัน มีวัตถุประสงค์ย่อยอยู่ 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
   1) คอนเวอร์ชัน เพื่อเพิ่มการด าเนินการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ไม่ว่า
วัตถุประสงค์ คือ การซื้อ การกรอกข้อมลูลูกค้า การลงทะเบียน หรือคอนเวอร์ชันแบบอื่น ๆ 
วัตถุประสงค์นี้ จะกระตุ้นใหผู้้คนด าเนินการตามทีผู่้ซื้อโฆษณาต้ังใจไว้ 
   2) การเข้าชมหน้าร้าน คือ การช่วยเช่ือมต่อช่องว่างระหว่างการซื้อสินค้าแบบ
ออนไลน์และหน้าร้านที่เป็นสถานที่ตัง้ (Offline) ได้ด้วยการเพิ่มการเข้าชมหน้าร้าน เพิม่ยอดขาย 
และการด าเนินการที่มีค่าอื่น ๆ ทีห่น้าร้าน 
   3) การขายแคตตาล็อก คือ การโฆษณาสินค้าทีเ่กี่ยวข้องมากที่สุดกบักลุ่มเป้าหมาย
โดยอัตโนมัติ โดยการอปัโหลดแคตตาลอ็ก และตั้งค่าแคมเปญโฆษณา จากนั้นแคมเปญโฆษณาจะ
แสดงสินค้าให้แก่ผูท้ี่สนใจซื้อ โดยบังคับให้เป็นแบบภาพเคลือ่นไหวแบบสุ่มเท่านั้น 
 2.1.2 การแสดงผลแบนเนอร์โฆษณา 
 การแสดงผลแบนเนอรโ์ฆษณา เป็นการตัง้ค่าแสดงผล โดยสามารถเลือกได้ หลังจากตั้งค่า
วัตถุประสงค์เรียบรอ้ยแล้ว โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบการโฆษณาเฟซบุ๊กใน 3 รูปแบบ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดแนวโน้มการซื้อสินค้าเกิดข้ึน ดังนี ้
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  1) รูปภาพเดี่ยว หมายถึง รปูภาพการแสดงผลโฆษณาแบบภาพเดี่ยว เป็นรูปแบบที่
เรียบง่าย ใช้งานสะดวก และสบายตา ในการแสดงรูปภาพ และข้อความโฆษณาจะมีคุณภาพของภาพ
สูง สามารถดึงดูดความสนใจด้วยรูปภาพที่ชัดเจน และโฆษณาภาพเดี่ยวสามารถใช้ได้ในการวาง
ต าแหน่ง การจัดวางส่วนใหญ่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรบัชมที่ไม่ซ้ ากัน 
  2) ภาพสไลด์ หมายถึง รปูแบบโฆษณาที่เป็นรูปภาพ หัวเรื่อง และลงิก์ หรือการกระตุ้น
ให้ด าเนินการตั้งแต่ 2 รายการข้ึนไปได้ในหน่วยโฆษณาเดียว รูปภาพแบบสไลด์ สามารถน าเสนอ
สินค้าที่หลากหลาย และเช่ือมโยงไปสู่หน้าต่างเพจที่แตกต่างกันสงูสุดได้ถึง 10 รายการ 
  3) คอลเลกชัน หมายถึง รปูแบบโฆษณาที่ท าให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกดู เลือกซื้อ
สินค้า และบริการ จากอุปกรณ์มอืถือได้ง่ายข้ึน โดยโฆษณาประเภทนี้ จะมีภาพหรือวิดีโอเป็นปก และ
มีภาพสินค้าแสดงเป็นตัวเลือกเพิ่มอีก 4 ภาพ และเมื่อกดโฆษณาแบบคอลเลกชัน ระบบจะแสดงผล
แคทตาล็อกในรปูแบบเต็มหน้าจอ เพื่อช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยแสดงผลรายละเอียดสินค้า และ
ช่วยในการสร้างความน่าสนใจ ในต้องการซือ้สินค้าเพิ่มมากข้ึน 
 
2.2 แนวคิดการตลาดดิจิทัล 
 2.2.1 ความหมายของการตลาดดิจทิัล 
 การตลาดดจิิทลั หมายถึง การตลาดที่ถูกพัฒนา และท าผ่านสื่อดิจทิัล เป็นช่องทางการ
สื่อสารของธุรกิจถึงผูบ้ริโภค โดย Wertime & Fenwick (2008) ให้ความหมายของการตลาดดจิิทลั 
ไว้ว่า “การตลาดดจิิทลั (Digital Marketing) คือ การพัฒนาการตลาดในอนาคต ในองค์กรที่มกีาร
ด าเนินงานการตลาดส่วนใหญ่ ผ่านช่องทางดจิิทัล โดยสื่อดจิิทัลเป็นเครื่องมือทีผู่้ใช้จะมรีหสัระบุตัวตน 
จึงท าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นรายบุคคล ข้อมลูที่ได้จากการสื่อสารกบัลกูค้าแต่ละคน ก็จะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
รายต่อไป โดยต่อเนื่องและสอดคล้อง และนักการตลาดสามารถน าข้อมูลที่ทราบนี้ รวมถึงความ
คิดเห็นต่าง ๆ มาพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคคนอื่น ๆ ต่อไป” หรอืวิธีการในการส่งเสริมการ
ขาย และบริการ โดยอาศัยช่องทางจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเร็ว โดย
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปจัจบุัน และใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Reitzin, 2007) 
 2.2.2 รูปแบบสื่อและการตลาดดจิิทลั 
 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตทีรุ่ดหน้าไปอย่างมาก ท าใหผู้้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว อีกทัง้ยังเป็นช่องทางติดต่อกบัผูบ้รโิภคที่มีความสนใจในสินค้าและบรกิาร ซึ่งจะเป็นแหลง่
รวมผู้ทีม่ีความสนใจสิง่ใดสิ่งหนึ่งนิยมรวมตัวกัน เพือ่แลกเปลี่ยนข้อมลูรายละเอียดซึ่งกันและกัน 
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 Deb Henretta ประธานบรหิารกลุม่ภาคพื้นเอเชีย ของบรษัิท พีแอนด์จี ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า ดิจิทัลก าลังเปลี่ยนโลกทัง้ใบ และก าลังเปลี่ยนพื้นฐานการด าเนินธุรกิจไปย่างสิ้นเชิง ผ่าน 5 
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ (อุไรพร ชลสริิรุ่งสกลุ, 2554) 
  1) การเช่ือมต่อ (Connection) ดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงรปูแบบการประสานงานและ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกจิ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การสื่อสารเป็นแบบไร้พรมแดนที่แท้จริง โดย
ปัจจัยสถานทีท่ างานไม่เป็นอปุสรรคอกีต่อไป อาทิ เช่น การประชุมสายผ่านภาพเคลื่อนไหว (Video 
Conference) จากหลากหลายมุมโลก หลากหลายสถานที่ และเครือ่งมอืสนบัสนุนการขายกส็ามารถ
คุมการสัง่ซือ้สินค้า การบรหิารคลังสินค้า และโปรโมชันร่วมกันโปรแกรมให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2) การปฎิสมัพันธ์ (Conversations) ดิจิทลัได้เปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
แบรนด์ และผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย โดยสามารถสนทนาโตต้อบได้ทันท่วงที และต่อเนื่อง ท าใหเ้กิด
เครื่องมือการท าวิจัยแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้ต่อยอดให้เกิดการ

เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และเข้าใจผูบ้รโิภคได้มากยิ่งขึ้น  
  3) การร่วมกันสร้าง (Co-creation) ดิจิทลัได้ช่วยให้เกิดการสร้างคอนเทนตท์าง
การตลาดแบบร่วมกัน เป็นการสร้างไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการประสานงานร่วมกัน
กับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้ประกอบการ อีกทัง้ยังเป็นการหลกีหนีการตลาดแบบเก่า มา
เป็นการสร้างคอนเทนต์ และแนวคิดที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภค (User-Generated 
Content) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้บริโภคแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อดิจทิัล 
  4) การพาณิชย์ (Commerce) ความนิยมของระบบ (E-Commerce) หรือเรียกอีกช่ือ
ว่า Online Marketplace สูงข้ึนเรือ่ย ๆ เป็นการขายสินค้าผ้าระบบอเิล็กทรอนิกส์ ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ได้แก่ เว็บไซต์อเมซอน (Amazon) และอเีบย์ (Ebay) โดยในประเทศไทย เว็บไซต์พาณิชย์ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ลาซาด้า (Lazada) และช็อปปี้ (Shopee) สง่ผลให้แบรนด์เป็นที่
รู้จักมากยิ่งข้ึน และเป็นช่องทางในการขายสินค้า 
  5) ชุมชน (Community) ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เปลี่ยนบริบทค าว่า “ชุมชน” ไปจาก
เดิม การสร้างความสัมพันธ์ที่ยัง่ยืน และกจิกรรมเพือ่สงัคม (Social Responsibility Sustainability) 
สามารถเช่ือมโยงถึงแบรนด์ และองค์กรผ่านสื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างด ี
 จากข้อมลูที่กล่าวมาข้างต้น ความสัมพันธ์ของปัจจัยทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การเช่ือมต่อ การ
ปฏิสัมพันธ์ การร่วมสร้าง การพาณิชย์และชุมชน ท าให้เกิดเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารการตลาด
กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างครบถ้วน 
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 2.2.3 ช่องทางดิจิทลั 
 ช่องทางดิจทิัล เป็นช่องทางทีส่ร้างโอกาสใหก้ับธุรกิจใหม่ ๆ ให้เป็นที่รูจ้ักและขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างยิง่ข้ึน โดยมีใช้เงินลงทุนที่ไม่สงู และมโีอกาสเติบโต โดยหลกัส าคัญอยู่ที่การเลือกใช้
ช่องทางดิจทิัลที่เหมาะสมกบัธุรกจิ 
  1) เว็บไซต์ (Website)  
  เว็บไซต์ ปัจจุบัน เป็นยุค 2.0 ซึ่งถูกออกแบบมาส าหรบัสง่เสริมใหเ้กิดการแบ่งปันข้อมลู 
การพัฒนาในด้านแนวคิดการออกแบบ รวมถึงการสร้างข้อมลูในโลกดิจิทลั โดยแนวคิดเหล่าน้ี น าไปสู่
การพัฒนา และการปฏิวัติรูปแบบเทคโนโลยี ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซตส์มัยก่อน ตรงทีเ่ว็บไซต์ 1.0 เป็น
แค่แหล่งบันทึกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลเท่านั้น 
  2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Email)  
  เครื่องมือสื่อสารในยุคปจัจบุันที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เพราะเป็น
เครื่องมือสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพและรวดเร็ว ได้รับการยอมรับอย่างแพรห่ลาย ท าให้เป็นเครือ่งมือที่
เหมาะสมกับการท าการตลาดทางตรง ในการท าการตลาดดว้ยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ใช่เพียง
แค่การส่งโฆษณาไปยังกลุม่เป้าหมายเท่านั้น (กันตฐ์ศิษฎ์ เลศิไพรงาม, 2550)  
  3) บล็อก (Blog)  
  เครื่องมือที่ใช้บันทึกเรื่องราวของตัวเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหา
จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบล็อก โดยจุดเด่น และความนิยามของการท าบล็อก คือ การเขียนแสดงความ
คิดเห็นของเจ้าของบล็อกเข้าไปในบทความ มีอิทธิพลในการโน้มน้าวความคิดเห็นของผู้อ่าน มีความ
เป็นกันเองระหว่างผูเ้ขียนและผู้อ่าน สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
ชัดเจน และบางบล็อกก็จะน าเสนอข้อมูลเพื่อจ ากัดกลุ่มผู้อ่าน ผ่านเนื้อหาของการเขียน เช่น กลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว หรือกลุม่คนที่ให้ความสนใจในเรื่องเดียวกนั (Skrba, 2018)  
  2.2.3.4 บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)  
  หมายถึง กลุ่มหรือสังคมที่รวมกัน และมีกจิกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่อยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ทีม่ีลักษณะแพร่ขยายออกไป มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบน เครือข่าย
คอมพิวเตอรเ์พื่อใช้เป็นเครื่องมอืส าหรบัในการติดต่อสื่อสารและการท ากจิกรรมต่าง ๆ รวมทั้งใช้
ประโยชน์ทางด้านธุรกจิ การศึกษา ความบันเทงิ และอื่น ๆ โดยสังคมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิต
อยู่บนสงัคมออนไลน์มากข้ึน มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแบง่ปันประสบการณ์ รปูภาพ 
ข้อมูล ที่ผู้ใช้จัดท าข้ึนมาเอง หรือพบเจอจากสื่อต่าง ๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กบัผู้อื่นในสังคมเครือข่าย
ของตนเองให้ทราบบนเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อดิเทพ บุตราช, 2553)  
 เครือข่ายสงัคมออนไลน์จงึส าคัญกับนักการตลาด เพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทีร่ะหว่างลูกค้ากบัแบรนด์อย่างมีประสทิธิภาพ 



10 

  2.2.3.5 โปรแกรมการสบืค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต (Search)  
  พฤติกรรมของผู้บริโภคปรบัเปลี่ยน โดยหากผูบ้รโิภคสนใจสนิค้า ต้องการสินค้า หรือ
พร้อมในการซือ้สินค้า จะมีการค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต ท าให้การท าการตลาดผ่านโปรแกรมนี้
ก าลังได้รบัความสนใจจากนกัการตลาด เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
  2.2.3.6 วิดีโอออนไลน์ (Online Video)  
  เป็นสื่อออนไลน์ให้บริการทางด้านภาพเคลื่อนไหว ท าใหเ้นื้อหาไม่ถูกจ ากัดที่แน่นอน
และตายตัว  มีความน่าสนใจ ทางด้านเสียง ภาพ และเนื้อหา ท าให้เพิ่มโอกาสให้ผูบ้รโิภคเข้ามามี
กิจกรรมร่วมได้ง่ายข้ึน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
 ธารารัตน์ พวงสุวรรณ (2558) ได้ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing Mix) ไว้ว่า เป็นการพัฒนามาจากส่วนประสมในการท าการตลาดแบบเดมิ 
(4’Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) มาเป็นการตลาดแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place) การสง่เสรมิการขาย (Promotion) การรกัษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการใหบ้ริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) โดยแต่ละองค์ประกอบมีส่วนส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินการตลาด
ออนไลน์ โดยมีส่วนประกอบ ดังนี ้
 2.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิง่ที่น าเสนอขายเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าที่สามารถจบัต้องได้ (Physical 
Goods) สินค้าดิจิทลั (Digital Goods) และธุรกิจบรกิาร (Services)  
 2.3.2 ราคา (Price) เป็นตัวก าหนดมลูค่าของผลิตภัณฑ์ในรปูของเงิน หรอืเป็นมลูค่าที่
ยอมรบัในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงปจัจัยในการตั้งราคาของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้องค านึงถึงราคาตลาดเป็นหลัก 
 2.3.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) เปน็กระบวนการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปสู่ผูบ้รโิภค หรือตลาดเป้าหมาย ซึง่ปจัจัยในการพิจารณาช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
 2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสือ่สารการตลาดระหว่างผู้ขาย
และผูซ้ื้อ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทีส่ าคัญเพื่อกระจายข่าวสารหรือสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อ โดยการประชาสมัพันธ์นั้น จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูล สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์ การพิจารณากลุม่เป้าหมาย และงบประมาณ ซึ่งการประชาสมัพันธ์มี
หลายวิธี ได้แก่ การรู้จกั และตระหนักถึงสินค้าหรือบริการ เกิดความต้องการใช้ และตัดสินใจซือ้ โดย
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อาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณาด้วยแบนเนอร์ โฆษณาผ่านอีเมล โฆษณาด้วยการเสีย
ค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์อื่น โฆษณาด้วยระบบสมาชิกแนะน าสมาชิก โฆษณาบนเครื่องมือค้นหา (Search 
Engine) เป็นต้น 
 2.3.5 การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นนโยบายทีผู่้ประกอบการ หรือองค์กร ได้
ประกาศให้สาธารณะชนใหท้ราบว่า ทางองค์กรจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็ไว้ไปในทาง
ใดบ้าง ผู้ประกอบการควรก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น 
 2.3.6 การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบ
ร่วมกัน (Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (One-to-one Marketing) เพื่อน าเสนอสิง่ที่ตรงใจลูกค้า อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า
และความประทับใจใหก้ับลูกค้า 
 
2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.4.1 นิยามของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Solomon (1996) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการ
ต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อท าการซือ้ การใช้ หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพือ่สนองความต้องการ และความปรารถนาต่าง ๆ ให้
ได้ความพึงพอใจ 
 Engel, Kollat & Blackwell (1968) ให้ความหมายไว้ว่า การกระท าของบุคคลหนึง่ ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ 
 Kotler (1999 อ้างใน ศิริวรรณ เสรรีัตน์, ศุภร เสรรีัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ  
ลักษิตานนท์, 2541) จาก Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับการซื้อและใช้บรกิาร 
 บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภคที่
เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค นักการตลาดได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยผู้แสดงน าโฆษณา (Presenter) เช่น ผู้ริเริ่ม ผูม้ี
อิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซือ้ และผู้ใช้ โดยทั่วไปมี 5 บทบาท คือ 
  1) ผู้ริเริ่ม (Initiator) บุคคลที่รบัรู้ถึงความต้องการริเริ่มซื้อ และเสนอความคิดเกี่ยวกบั
ความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
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  2) ผู้มีอิทธิพล (Influence) บุคคลที่ใช้ค าพูดหรอืการกระท าที่ตั้งใจหรือไม่ตัง้ใจ ทีส่่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ การซื้อ และใช้ผลิตภัณฑห์รือบรกิาร 
  3) ผู้ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผู้ตัดสินใจหรอืมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ หรือไมซ่ื้อ 
  4) ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลที่ซื้อสินค้าจริง 
  5) ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) คือ การค้นหา หรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการซื้อ และ
การใช้ของผูบ้รโิภค ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดได้
เหมาะสม และสามารถสนองความพึงพอใจ และความต้องการของผูบ้รโิภค 
 2.4.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอนของผู้บริโภค (Blackwell, Miniard & Engel, 
2006)  
  2.4.2.1 การรับรู้ว่าต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition)  
  การทีบุ่คคลรบัรู้ถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากภายในของตนเอง หรือ
เกิดจากสิ่งกระตุ้นรอบข้าง เช่น ความหิวกระหาย ความเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งนบัรวมถึงความต้องการ
ของร่างกาย (Physical Need) ต้องการทีเ่ป็นปรารถนาอันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา 
(Psychological Need) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนจนถึงระดับหนึง่จะเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงการ
จัดการสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ ท าใหร้ับทราบถงึการรับมือ หรือสนองสิง่กระตุ้นอย่างไร งานที่
ส าคัญของนักการตลาดในข้ันกระตุ้นความต้องการนี้ มี 2 ประการ คือ 1) นักการตลาดต้องเข้าใจสิ่ง
กระตุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีม่ีอิทธิพลต่อผูบ้รโิภค ตัวอย่างเช่น นักการตลาดต้องระลึกว่า เสือ้ผ้า
เครื่องนุง่หม่ สามารถตอบสนองความต้องการด้านความอบอุ่น สามารถให้ความสวยงาม ใช้แสดง
สถานภาพทางสงัคม  ท าให้เกิดความน่าสนใจที่เสื้อผ้าสามารถสนองสิง่กระตุ้นได้หลายอย่าง ซึ่งช่วย
ให้นักการตลาดระลึกว่า ระดบัความต้องการอยากเป็นเจ้าของเสื้อผ้าอย่างแทจ้รงิ 2) แนวคิดการ
กระตุ้นความต้องการ จะช่วยให้นักการตลาดระลึกถึงระดบัความต้องการ 
  2.4.2.2 การค้นหาข้อมลู (Information Search)  
  หากความต้องการถูกกระตุ้นมากเพียงพอ และสิ่งที่ตอบสนองความต้องการที่อยู่ใกล้กบั
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการใหเ้กิดความพึงพอใจทันที เช่น บุคคลที่เกิดความต้องการอาหาร หรือ
หิว จะมองหาร้านอาหาร และเข้าไปใช้บริการทันที แต่ในบางโอกาสความต้องการที่เกิดข้ึน ไม่
สามารถตอบสนองได้ทันที แต่ถูกจดจ าเพือ่หาทางตอบสนองในภายหลังเมื่อความต้องการถูกกระตุ้น 
หรือสะสมไว้มากเพียงพอ จะท าให้เกิดการปฏิบัติในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ไดร้ับการ
ตอบสนองความต้องการ โดยจะค้นหาข้อมลูเพื่อหาทางตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ดังนั้น
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นักการตลาดจึงตอ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ทีจ่ะตอบสนองผูบ้ริโภค ซึ่งผู้บริโภคและอทิธิพลทีเ่กี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมลูของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 
   1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น 
   2) แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย  
บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น 
   3) แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผูบ้ริโภค  
เป็นต้น 
   4) แหล่งประสบการณ์ (Experimental Sources) อิทธิพลของแหลง่ข้อมลูจะ
แตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยทั่วไปผู้บริโภคจะไดร้ับ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งนักการตลาดสามารถควบคุมการให้ข้อมลูได้ ในแต่ละแบบจะ
มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
  2.4.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
  เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมลูจากการค้นหาข้อมลู ผู้บริโภคจะประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ 
นักการตลาดจ าเป็นต้องทราบถึงปจัจัยที่มผีลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค กระบวนการ
ประเมินผลพฤติกรรมผูบ้รโิภค มีดังนี ้
   1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณีผู้บริโภคจะพิจารณาถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอยา่งหนึ่งจะมีคุณสมบัตกิลุม่หนึ่งคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ื้อ ส าหรบัผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน 
   2) ผู้บรโิภคจะให้ความส าคัญส าหรบัคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาด
ต้องพยายามจัดล าดับส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 
   3) ผู้บรโิภคมีการพฒันาความเช่ือเกี่ยวกับตราสินค้า เนื่องจากความเช่ือถือของ
ผู้บริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภค และความเช่ือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงเสมอ 
   4) ผู้บรโิภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านการประเมินผลเริม่ต้น ด้วยการ
ก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัตผิลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
  2.4.2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
  เมื่อท าการประเมินแล้ว จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถก าหนดความพึงพอใจระหว่างสินค้า
ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีความชอบทีสุ่ด ซึ่งก่อนการสร้างการตดัสินใจ 
ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาถึง 3 ปัจจัย ได้แก ่
   1) ทัศนคติของบุคคลอื่นทีม่ีผลต่อการซื้อสินค้า จะมทีั้งทัศนคติด้านบวกและด้าน
ลบ เช่น ทัศนคติทางด้านบวก หากผลิตภัณฑ์ใช้ได้ตรงคุณสมบัติเป็นที่พงึพอใจตอ่ผู้ใช้ เป็นต้น และ
หากเป็นทัศนคติด้านลบ ได้แก่ สินค้าที่ไม่ตรงตามค าโฆษณา ไม่สมราคา เป็นต้น 
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   2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ความตั้งใจซื้อจะได้รับอทิธิพลจากระดบัรายได้
ขนาดของครอบครบั ภาวะเศรษฐกจิ การคาดคะเนต้นทุน และการคาดคะเนประโยชน์ของสินค้า 
   3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ในขณะที่ผู้บริโภคซือ้สินค้าอาจมีปจัจัย
บางอย่างมากระทบตอ่ความตั้งใช้ซื้อ เช่น ความไม่พอใจในบริการ หรอืความกังวลใจกับรายได้  
เป็นต้น 
  2.4.2.5 ความรู้สึกหลังการซื้อหรือทดลองใช้สินค้า (Post Purchase Feeling) 
  ผู้บริโภคจะมปีระสบการณ์ที่พึงพอใจต่อสินค้า โดยที่ความพงึพอใจภายหลังการซื้อจะ
เป็นสิ่งทีม่ีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าซ้ าและบอกตอ่ หากไม่ได้รับความพึงพอใจกจ็ะเลือกผลิตภัณฑ์อื่น
ทดแทน และมีทัศนคติในทางลบต่อผลิตภัณฑ ์
 2.4.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจซื้อสินค้า 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543, หน้า 123-124) ได้ให้ข้อมูลทีส่่งกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ส่วนของด้านประชากรศาสตร์ (Personal Characteristics) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคที่
ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา 
  2.4.3.1 เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดส าคัญตัวหนึ่ง เช่น 
เครื่องส าอาง ยาระงบักลิ่นกาย เป็นต้น ปจัจบุันจะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่าน้ี มีอัตราการเติบโตสูงมากใน
ส่วนตลาดส าหรบัผู้ชาย เช่นกัน (ศิริวรรณ เสรรีัตน์, 2538, หน้า 41) 
  2.4.3.2 อายุ (Age) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จะปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาในช่วง
ชีวิต ขณะวัยเด็กพ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ให้เกือบทั้งหมด ในช่วงอายุวัยรุ่น 
บุคคลจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในบางอย่างเมื่อไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เป็นต้น 
  2.4.3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการที่ท าให้
ต้องบริโภคผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากผูป้ระกอบการอาชีพอืน่ ๆ เช่น อาชีพพนักงานขาย ที่จ าเป็นต้อง
ยืนเพื่อจ าหน่ายสินค้าทั้งวัน ท าให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยใหย้ืนได้สบายมากขึ้น 
  2.4.3.4 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) รายได้ส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น รายได้น้อย ท าให้ตัวเลือกในการเลือกผลิตภัณฑ์ลดลง เป็นต้น 
  2.4.3.5 ระดับการศึกษา เป็นปจัจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาสงูจะเป็นผู้รบัสารได้ดี และมีความรู้ประกอบการตัดสินใจ 
ท าให้มีโอกาสในการซื้อสินค้าอย่างมีคุณภาพได้สูงกว่าการศึกษาน้อยกว่า  



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนนิการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสทิธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊กของ 
แบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut)" มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาทดลองการซื้อสือ่โฆษณาเฟซบุ๊ก 
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายในสินค้าแฟช่ันสตรี โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี ้
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊กของแบรนด์
เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ในการทดสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองซื้อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊ก โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 
3.2 แหล่งข้อมูล 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊กของแบรนด์
เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ในการทดสอบ 
 
3.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง โอยอ้างอิงจากข้อมลูการเข้าชมเว็บไซต์ 
www.vickteerut.com ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน จนถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผ่านการเกบ็ข้อมลูของ
ระบบ Google Analytics โดยเป็นประชากรที่อัตราการเข้าชมสูงทีสุ่ดในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
ตารางที่ 3.1: รายละเอียดกลุม่ตัวอย่างที่มอีัตราการเข้าชมเว็บไซต์สูงที่สุด ในช่วงเวลา 1 เมษายน  
      ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ห้วข้อ ข้อมูล 

เพศ หญิง 

อายุ 25-44 ป ี

(ตารางมีตอ่) 

http://www.vickteerut.com/
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างทีม่ีอัตราการเข้าชมเว็บไซต์สงูทีสุ่ด ในช่วงเวลา 1 
เมษายน ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ห้วข้อ ข้อมูล 

ประเทศ ไทย 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร พทัยา เชียงใหม ่

ภาษาที่ใช้บนเครื่องมอื 
ภาษาอังกฤษ (EN-US) 

ภาษาไทย (TH-TH) ภาษาอังกฤษ (EN-GB) 

ระบบมือถือที่ใช้ IOS และ Android 

 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการทดลองบนเครือ่งมอืการจัดการโฆษณาของเฟซบุ๊ก เพื่อเกบ็
รวบรวมผลจากหลาย ๆ ตัวแปร เช่น วัน ช่วงสัปดาห์ ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหา
การโฆษณาสื่อสารถึงโปรโมชันการลดราคาสินค้าสิ้นสุดฤดูกาล (End of Season Sale) 50% โดย
สินค้าจะเป็นคอลเลกชัน ครูซ 2019 (Cruise 2019) และสนิค้าคอลเลกชันเก่ากว่า ที่มจี าหน่าย
เฉพาะบนเว็บไซต์ โดยรปูแบบภาพโฆษณาจะเป็น ดังนี้ 
 
ภาพที่ 3.1: ตัวอย่างรูปภาพส าหรบัใช้สื่อสารโฆษณาและทดลองบนเครือ่งมอืการจัดการโฆษณา     

เฟซบุ๊ก 
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 วัตถุประสงค์ของโฆษณา และรปูแบบของการแสดงผลโฆษณา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีทั้งหมด 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 
 การทดลองวัตถุประสงค์ของโฆษณาของเฟซบุ๊ก ได้แก่ การเข้าถึง (Reach) การเข้าชม
เว็บไซต ์(Traffic) และคอนเวอร์ชัน (Conversion)  
 โดยทดสอบผ่านเครื่องมือการโฆษณาเฟซบุ๊ก ซึ่งผู้วิจัยจะน าผลลัพธ์ที่ดีทีสุ่ด น าไปทดสอบ
ในข้อตอนต่อไป 
 ข้ันตอนที่ 2 
 การทดลองการแสดงผลรูปแบบแบนเนอรโ์ฆษณา ได้แก่ ภาพเดี่ยว (Single Image) ภาพ
สไลด ์(Carousel) และคอลเลกชัน (Collection)  
 โดยการทดลองทั้ง 2 ข้ันตอน จะทดสอบในช่วงเวลาที่แตกตา่งกัน โดยเรียงตามล าดับ 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการทดลองทั้ง 2 ข้ันตอนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดย 
 3.5.1 การทดลองวัตถุประสงค์การโฆษณา ท าการทดลองช่วง วันที่ 6 ถึง 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยทัง้ 3 รูปแบบวัตถุประสงค์ มีงบประมาณการโฆษณาอยู่ที่ 
2,000 บาท เท่ากัน และการประมลูโฆษณาของระบบโฆษณาเฟซบุก๊แบบต่ าสุด (Low Bidding) โดย
เก็บข้อมูลการแสดงเข้าระบบโฆษณาเฟซบุ๊ก 
 3.5.2 การทดลองรปูแบบโฆษณา ท าการทดลองวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยทัง้ 3 รูปแบบ การแสดงผลโฆษณา มีงบประมาณการโฆษณาอยู่ที่ 
2,000 บาท เท่ากัน และการประมลูโฆษณาของระบบโฆษณาเฟซบุก๊แบบต่ าสุด (Low Bidding) โดย
เก็บข้อมูลการแสดงเข้าระบบโฆษณาเฟซบุ๊ก 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เมื่อ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทดลองครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยไดต้รวจสอบความสมบรูณ์ และความถูกต้อง
ของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมลูนั้น ๆ มาเปรียบเทียบ เพือ่ให้ได้วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุ้มค่าการ
ลงทุน และได้ผลลัพธ์ทีม่ีแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางแบรนด์ 
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3.7 การน าเสนอข้อมลู 
 การน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอในรปูแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
Statistic) โดยแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโฆษณา ซึ่งใช้วิธีอธิบายข้อมูลผ่านตาราง และการสรุปข้อมูล
ที่น่าสนใจ และรปูแบบการแสดงผลผ่านตาราง และการสรปุข้อมูล 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสทิธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊กของ 
แบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการวางแผนการซื้อโฆษณา
ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของทางแบรนด์ เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพ และส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดยอดขายมาก
ที่สุด โดยผู้วิจัยได้ท าการทดลองวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผ่านการท า A/B 
Testing แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งการน าเสนอผลงานวิจัยได้ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 4.1 การพัฒนาแนวคิดการท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ให้มปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ธุรกิจแฟช่ันไทย 
 4.2 การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลของการท าโฆษณาเฟซบุ๊กแบนเนอร์ในแต่ละ
รูปแบบบนวัตถุประสงค์การตลาดทีม่ีแนวโน้มดีทีสุ่ด 
  
4.1 การพัฒนาแนวคิดการท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัธุรกิจ
แฟชั่นไทย 

ในการศึกษาทดลอง วิจัยเรื่อง การศึกษาประสทิธิผลแนวทางการซื้อสือ่โฆษณาออนไลน์  
เฟซบุ๊กของแบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) ใช้การวัดผลจาก Page ของแบรนด์ วิคธีร์รัฐ 
(http://www.facebook.com/VICKTEERUT) ซึ่งใช้การโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ากัด โดยมี
คุณสมบัติตาม ตารางที่ 3.1 โดยเนื้อหาภายในภาพจะสื่อสารถึงการลดราคาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล (End 
of Season Sale) 50% โดยโฆษณาจะเช่ือมต่อไปยงัหน้าสนิค้าลดราคา ในคอลเลกชันตามภาพ
โฆษณา 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองซือ้โฆษณาเฟซบุ๊ก โดยเลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาด 3 
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จาก 3 วัตถุประสงค์หลกัทางการตลาด ได้แก่  
  4.1.1 การเข้าถึง (Reach)  
  4.1.2 การเข้าชมเว็บไซต ์(Traffic)  
  4.1.3 คอนเวอร์ชัน (Conversion)  
 เพื่อใหเ้ข้าถึงลกูค้าที่ตรงตามลกัษณะทางกายภาพ ถ่ินที่อยู่ และความสนใจตามที่ก าหนดไว้
โดยข้อจ ากัดรปูแบบการโฆษณามี ดังนี้ 
  1) ใช้รูปแบบการโฆษณาภาพเดี่ยว (Single Image) และรูปแบบข้อความเดียวกัน
ตลอดการทดลอง อีกทัง้เพิม่ปุม่ “ซื้อเลย” เพื่อจูงใจในการกดสั่งซือ้ในทั้ง 3 โฆษณา 
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ภาพที่ 4.1: ตัวอย่างแบนเนอร์โฆษณาที่ใช้ท าการทดลอง 
 

 
 
  2) ท าการโฆษณาพร้อมกัน ทั้ง 3 จุดประสงค์ทางการตลาด โดยจ ากัดงบประมาณไม่
เกิน 2,000 บาท ต่อโฆษณา รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท 
  3) ระยะเวลาในการโฆษณา 1 สัปดาห์ (เริ่มต้น วันที่ 6 และสิ้นสุด วันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
 โดยการทดลองซื้อโฆษณาเฟซบุ๊ก จะมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ทาง
การตลาดแบบไหนที่มีแนวโน้มส่งผลต่อยอดขายบนเว็บไซต์ อีกทั้งให้ความคุ้มค่าต่อการลงทนุมาก
ที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการลงทนุในครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 4.1: สรุปข้อมลูการทดลองซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กใน 3 วัตถุประสงค์การตลาด 
 
 การเข้าถึง การเข้าชม

เว็บไซต ์
คอนเวอร์ชัน 

 
จ านวนไลก์ (Like) 11 10 0 
ผลลัพธ์ (Result) 74,671 การ

เข้าถึง 
158 การเข้าชม

เว็บไซต ์
7 การเริม่ต้นที่
จะสรุปยอด 

(ราคาต่อผลลัพธ์ (Cost Per Result) 26.78 บาทต่อ 
1,000 การ

เข้าถึง 

12.66 ต่อการ
เข้าชมเว็บไซต ์

285.7 ต่อการ
เริ่มต้นสรปุยอด 

การเข้าถึง (Reach) 74,671 759 715 
การแสดงผล (Impression) 134,026 8,136 5,903 
ความถ่ี (Frequency) 1.79 10.72 8.26 
จ านวนคลิก (Link Clicks) 105 179 135 
จ านวนคลิกต่อคน (Unique Link 
Clicks) 

104 145 111 

จ านวนการเข้าชมเว็บไซต์  
(Landing Page View) 

24 158 126 

ราคาต่อการเข้าชมเว็บไซต์  
(Cost Per Landing Page View) 

83.33 12.66 15.87 

ราคาต้นทุนต่อการคลิก  
(Cost Per Click: CPC) 

19.05 11.17 14.81 

อัตราการคลิกผ่าน  
(Click-Through Rate: CTR) 

0.08% 2.20% 2.29% 

 
 ผลการศึกษาทดลองตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ใน 3 จุดประสงค์ทางการตลาดของเฟซบุ๊ก 
ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้
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 4.1.1 ผลลพัธ์จุดประสงค์การเข้าถึง (Reach)  
 
ตารางที่ 4.2: แสดงผลลัพธ์จุดประสงค์การเข้าถึง 
 

จ านวนการกดถูกใจ 11 การกดถูกใจ 
เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุก๊ 74,671 ผู้ใช้งาน 
ราคาต้นทุนต่อ 1,000 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 26.78 บาท 
จ านวนการแสดงผล  134,026 ครั้ง 
ความถ่ีในการเห็นโฆษณาต่อคน 1.79 ครั้ง 
จ านวนการเยี่ยมชมเว็บไซต ์ 24 คน 
ราคาต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต ์ 84.33 บาท 
ราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 19.05 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 0.08% 

 
 ผลลัพธ์การเข้าถึง (Reach) สามารถแสดงผลใหผู้้ใช้งานเฟซบุ๊กสงูถึง 74,671 ผู้ใช้งาน โดย
มีราคา 26.78 บาท ต่อการแสดงผล จ านวน 1,000 ผู้ใช้งาน โดยจะแสดงผลความถ่ี 1.79 ครั้ง ท าให้
มีจ านวนครั้งที่แสดงผลโฆษณาอยู่ที่ 134,026 ครั้ง โดยสง่ผลให้เกิดเพียง 24 คนกดเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ โดยราคาต่อการเยี่ยมชมอยู่ที่ 84.33 บาท และราคาต่อการคลกิโฆษณาอยู่ที่ 19.05 บาท  
 ผลของวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบการเข้าถึง (Reach) มีการแสดงผล และเข้าถึง
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นจ านวนมาก แต่กลบัมผีู้เข้าชมเว็บไซต์เพยีง 24 คน โดยมีราคาต่อการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ และราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณาสงูถึง 84.33 และ 19.05 บาท ตามล าดับ สง่ผลให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโฆษณาค่อนข้างสูง 
 4.1.2 ผลลพัธ์การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic)  
 
ตารางที่ 4.3: แสดงผลลัพธ์การเข้าชมเว็บไซต ์
 
จ านวนการกดถูกใจ 10 การกดถูกใจ 
เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุก๊ 158 ผู้ใช้งาน 
ราคาต้นทุนต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง 12.66 บาท 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงผลลพัธ์การเข้าชมเว็บไซต ์
 

โฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งาน 759 คน 
จ านวนการแสดงผล  8,136 ครั้ง 
ความถ่ีในการเห็นโฆษณา ต่อคน 10.72 ครั้ง 
จ านวนการคลกิโฆษณา 179 ครั้ง 
จ านวนผู้ใช้งานที่กดโฆษณา 145 ผู้ใช้งาน 
จ านวนการเยี่ยมชมเว็บไซต ์ 158 คน 
ราคาต้นทุนต่อการกดโฆษณา 11.17 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 2.20% 

 
 ผลลัพธ์การเยี่ยมชมเว็บไซต ์(Traffic) สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 158 ผู้ใช้งาน โดย
มีราคาต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 12.66 บาท โดยจะแสดงผลความถ่ี 10.72 ครั้ง ท าใหม้ีจ านวนครัง้ที่
แสดงผลอยูท่ี่ 8,136 ครั้ง โดยคนกดโฆษณา 179 ครั้ง แล้วเข้าชมเว็บ 158 คน โดยราคาต่อการเยี่ยม
ชมอยู่ที ่12.66 บาท และราคาต่อการกดโฆษณาอยู่ที่ 11.17 บาท  
 ผลของวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Traffic) มีการเข้าถึงผู้ใช้งาน 
เฟซบุ๊กจ านวนไม่มาก แต่มีการแสดงผลที่ถี่และบอ่ยครั้ง ท าให้อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซตส์ูงถึง 158 
คน โดยราคาต่อการคลิกโฆษณาและการเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ที่ 11.17 และ 12.66 บาท ตามล าดับ 
โดยมีราคาต้นทุนต่ า และคนเข้าชมเว็บไซต์สงู 
 4.1.3 ผลลพัธ์คอนเวอร์ชัน (Conversion) 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงผลลัพธ์คอนเวอร์ชัน (Conversion) 
 
จ านวนการกดถูกใจ 0 การกดถูกใจ 
จ านวนกดเริม่ต้นสรุปยอด 7 ครั้ง 
ราคาต้นทุนต่อการสรุปยอด 258.7 บาทต่อการสรปุยอด 1 ครั้ง 
เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุก๊ 715 ผู้ใช้งาน 
จ านวนผู้กดโฆษณา 111 ผู้ใช้งาน 
จ านวนการแสดงผล  5,903 ครั้ง 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงผลลพัธ์คอนเวอร์ชัน (Conversion) 
 

ความถ่ีในการเห็นโฆษณา ต่อคน 8.26 ครั้ง 
จ านวนการคลกิโฆษณา 135 ครั้ง 
จ านวนการเยี่ยมชมเว็บไซต ์ 126 คน 
ราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 15.87 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 2.29% 

  
 ผลลัพธ์ของคอนเวอร์ชัน (Conversion) สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสงูถึง 715 
ผู้ใช้งาน โดยมีอัตราการเริ่มต้นสรปุยอด 7 ครั้ง โดยมีราคาครั้งละ 258.7 บาท ต่อผู้เริ่มต้นกดรวมยอด
เพื่อช าระเงิน โดยมีการแสดงผลโฆษณา 5,903 ครั้ง ใน 715 คน โดยความถ่ีอยู่ 8.26 ครั้ง มีผูก้ด
โฆษณา 111 คน ราคาต้นทุนการคลกิโฆษณาอยู่ที่ 15.87 บาท 
 ผลของวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบคอนเวอร์ชัน (Conversion) มีการเข้าถึงผู้ใช้งาน
และจ านวนการกดโฆษณาไม่มากนัก แต่มีความถ่ี และอัตราการแสดงผลโฆษณาสูง ท าให้จ านวนการ
คลิกโฆษณาสูงกว่าจ านวนคนกดโฆษณา และมีราคาต้นทุนต่อการคลกิโฆษณาราคาไม่แพง 
 ในช่วงเวลาการทดลองระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ท าให้มีการกด
สั่งซือ้สินค้าบนเว็บไซต์ จ านวน 11 การสัง่ซื้อสินค้า (Order) โดยเป็นสินค้าทีร่่วมโปรโมช่ันทั้งหมด 
 จากการทดลอง ผู้วิจัยสรุปข้อมลูได้ว่า การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) ใหผ้ลลัพธ์ที่มีแนวโน้ม
ในการซื้อสินค้า และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด โดยวัดผลจากจ านวนการเข้าชมเว็บไซต์ และจ านวน
คลิกต่อคนสงูทีสุ่ด โดยมีอัตราต้นทุนต่อการคลิกโฆษณาต่ าที่สุด อีกทัง้เมื่อเทียบอัตราวัดผล (KPI) 
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวัตถุประสงค์ด้วยกันเองแล้ว ราคาผลลัพธ์ต่อมาตรวัดน้ัน ๆ มีราคาต่ าสุด 
ในงบประมาณการซื้อโฆษณาที่เท่ากัน  
 
4.2 การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธผิลของการท าโฆษณาเฟซบุ๊กแบนเนอร์ในแตล่ะ
รูปแบบบนวัตถุประสงค์การตลาดท่ีมีแนวโน้มดีท่ีสุด 
 ในการศึกษาทดลองรปูแบบโฆษณา ผู้วิจัยได้ท าการเลอืกจุดประสงค์ทางการตลาดที่ได้ 
ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มส่งผลต่อยอดขาย และคุ้มค่าต่อการซื้อโฆษณา ได้แก่ การเข้าชมเว็บไซต์ มาใช้
ทดลองรูปแบบเนื้อหาภาพ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบภาพเดี่ยว (Single Image) รูปแบบภาพสไลด์ 
(Carousel) และรปูแบบคอลเลกชัน (Collection) ซึ่งแต่ละโฆษณาจะแสดงผลที่แตกต่างกันออกไป 
  1) โฆษณาสื่อสารถึงการลดราคาสิ้นฤดูกาล (End of Season Sale) 50%  
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  2) โฆษณาทั้งหมด ถูกเผยแพร่พร้อมกัน เพื่อทดสอบในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (วัน 21 
ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 
  3) ทั้ง 3 รูปแบบโฆษณา ถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาการ
ทดสอบ 
 
ภาพที่ 4.2: ตัวอย่างรูปแบบโฆษณาแบบภาพเดี่ยว ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด การเข้าชมเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4.3: ตัวอย่างรูปแบบโฆษณาแบบภาพสไลด ์(Carousel) ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ
เข้าชมเว็บไซต ์
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ภาพที่ 4.4: ตัวอย่างรูปแบบโฆษณาแบบคอลเลกชัน (Collection) ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ
เข้าชมเว็บไซต ์

 

 
 
 การใช้เนื้อหาภาพแบบสไลด์ และแบบคอลเลกชัน สามารถใส่รปูเพิม่เติมได้มากกว่า 1 รูป 
ผู้วิจัยจงึได้ใช้รูปในคอลเลกชันสินค้า ที่มีการลดราคาอยู่บนเว็บไซต์มาใส่ให้ครบ  
 
ตารางที่ 4.5: สรุปข้อมลูการทดลองซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กใน 3 รูปแบบ บนวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) 
 
 ภาพเดี่ยว ภาพสไลด ์ คอลเลกชัน 
จ านวนไลก์ (Like) 1 0 2 
ผลลัพธ์ (Result) 54 การเข้าชม

เว็บไซต ์
53 การเข้าชม

เว็บไซต ์
132 การเข้าชม

เว็บไซต ์
(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): สรุปข้อมูลการทดลองซื้อโฆษณาเฟซบุก๊ใน 3 รูปแบบ บนวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) 

 
 ภาพเดี่ยว ภาพสไลด ์ คอลเลกชัน 
ราคาต่อผลลัพธ์  
(Cost Per Result) 

37.04 ต่อการเข้า
ชมเว็บไซต ์

37.74 ต่อการ 
เข้าชมเว็บไซต ์

15.15 ต่อการเข้า
ชมเว็บไซต ์

การเข้าถึง (Reach) 667 645 674 
การแสดงผล (Impression) 5,394 5,492 8,055 
ความถ่ี (Frequency) 8.09 8.51 11.95 
จ านวนคลิก (Link Clicks) 63 56 140 
จ านวนคลิกต่อคน  
(Unique Link Clicks) 

57 48 118 

ราคาต้นทุนต่อการคลิก  
(Cost Per Click: CPC) 

31.75 35.71 14.29 

อัตราการคลิกผ่าน  
(Click-through Rate: CTR) 

1.17% 1.02% 1.74% 

 
 ผลการศึกษาทดลองตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ใน 3 รูปแบบโฆษณา โดยมีผลการศึกษา
ดังนี ้

 
ตารางที่ 4.6: แสดงผลลัพธ์การใช้รูปแบบโฆษณาแบบภาพเดี่ยว (Single Image) 
 
จ านวนการกดถูกใจ 1 การกดถูกใจ 
ผลลัพธ์การเข้าชมเว็บไซต ์ 54 การเข้าชม 
ราคาต้นทุนต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง 37.04 บาท 
โฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งาน 667 คน 
จ านวนการแสดงผล  5,394 ครั้ง 
ความถ่ีในการเห็นโฆษณา ต่อคน 8.09 ครั้ง 
จ านวนการคลกิโฆษณา 63 ครั้ง 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงผลลพัธ์การใช้รปูแบบโฆษณาแบบภาพเดี่ยว (Single Image) 
 
จ านวนผู้ใช้งานที่กดโฆษณา 57 
ราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 31.75 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 1.17% 

 
 ผลลัพธ์รปูแบบโฆษณาแบบภาพเดี่ยว (Single Image) เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุก๊ 667 ผู้ใช้งาน 
โดยจะเห็นที่ความถ่ี 8.09 น้อยที่สุดจาก 3 รูปแบบโฆษณา โดยแสดงผลทัง้หมด 5,394 ครั้ง โดยมผีู้
เข้าชมเว็บไซต์ 54 ครั้งโดยราคาต่อผลลัพธ์อยู่ที่ 37.04 บาท อัตราการคลกิผ่าน 1.17% 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงผลลัพธ์การใช้รูปแบบโฆษณาแบบภาพสไลด์ (Carousel) 
 
จ านวนการกดถูกใจ 0 การกดถูกใจ 
ผลลัพธ์การเข้าชมเว็บไซต ์ 53 การเข้าชม 
ราคาต้นทุนต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง 37.74 บาท 
โฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งาน 645 คน 
จ านวนการแสดงผล  5,492 ครั้ง 
ความถ่ีในการเห็นโฆษณา ต่อคน 8.51 ครั้ง 
จ านวนการคลกิโฆษณา 56 ครั้ง 
จ านวนผู้ใช้งานที่กดโฆษณา 48 
ราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 35.71 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 1.02% 

 
 ผลลัพธ์รปูแบบโฆษณาแบบภาพสไลด์ เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 645 ผู้ใช้งาน โดยจะเห็นที่
ความถ่ี 8.51 โดยแสดงผลทั้งหมด 5,492 ครั้ง โดยมผีู้เข้าชมเว็บไซต์ 53 ครั้ง โดยราคาต่อผลลัพธ์ 
อยู่ที่ 37.74 บาท อัตราการคลิกผ่าน 1.02% ซึ่งน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4.8: แสดงผลลัพธ์การใช้รูปแบบโฆษณาแบบคอลเลกชัน (Collection) 
 
จ านวนการกดถูกใจ 2 การกดถูกใจ 
ผลลัพธ์การเข้าชมเว็บไซต ์ 132 การเข้าชม 
ราคาต้นทุนต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง 15.15 บาท 
โฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งาน 674 คน 
จ านวนการแสดงผล  8,055 ครั้ง 
ความถ่ีในการเห็นโฆษณา ต่อคน 11.95 ครั้ง 
จ านวนการคลกิโฆษณา 140 ครั้ง 
จ านวนผู้ใช้งานที่กดโฆษณา 118 
ราคาต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 14.29 บาท 
อัตราการคลิกผ่าน 1.74% 

 
 ผลลัพธ์รปูแบบโฆษณาแบบภาพสไลด์ เข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 674 ผู้ใช้งาน โดยจะเห็นที่
ความถ่ี 11.95 โดยแสดงผลทั้งหมด 8,055 ครั้ง โดยมีผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ 132 ครั้ง โดยราคาต่อผลลัพธ์
อยู่ที่ 15.15 บาท อัตราการคลิกผ่าน 1.74%  
 ในช่วงเวลาการทดลองระหว่างวันพฤหสับดีที่ 21 ถึงวันพฤหสับดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ท าให้มีการกดสั่งซือ้สินค้าบนเว็บไซต์ จ านวน 3 การสัง่ซื้อสินค้า (Order) 
 จากการทดลองผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ว่า รูปแบบโฆษณาเฟซบุก๊ที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการขาย 
และคุ้มค่าต่อการลงทุน ได้แก่ รูปแบบคอลเลกชัน โดยจะเหน็ได้ว่าผลลัพธ์การเข้าชมเว็บไซต์สงูกว่า
แบบภาพเดี่ยวและภาพสไลดเ์กือบสามเท่า อีกทั้งราคาต่อการเข้าชมเว็บไซตห์นึ่งครั้ง ราคาถูกกว่า
เกือบสามเท่าเช่นกัน และยังมียอดการแสดงผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ความถ่ีในการแสดงผล 
จ านวนคลิก จ านวนคนคลิกสูงทีสุ่ด อีกทัง้ราคาต้นทุน (CPC) ต่ ากว่าสองเท่า แต่อัตราการคลิกผ่านสงู
ที่สุด ซึ่งแสดงถึงผลดีที่สุดในการทดสอบ  
 รูปแบบโฆษณาเฟซบุ๊กที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการขายสินค้า และคุ้มค่าต่อการลงทุน รองลงมา
ได้แก่ รูปแบบภาพเดี่ยว และภาพสไลด์ตามล าดับ โดยทัง้ 2 รูปแบบให้ผลลัพธ์ใกลเ้คียงกัน โดย
แตกต่างกันทีจ่ านวนภาพในการแสดงผลโฆษณา 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสทิธิผลแนวทางการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ เฟซบุก๊ของ
แบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อพัฒนาแนวคิดการท าการตลาด บนสื่อออนไลน์ให้มปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกับ
ธุรกิจแฟช่ันไทย 
 2) เพื่อให้ทราบถงึรปูแบบแบนเนอร์โฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคของทางแบรนด์ ที่
สามารถส่งผลตอ่การซื้อสินค้าออนไลน ์
 การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 เมื่อพจิารณาถึงการโฆษณาเฟซบุ๊กตามจุดประสงค์ทางการตลาด พบว่า การเข้าชมเว็บไซต์ 
(Traffic) มีแนวโน้มที่จะส่งผลท าให้เกิดการขายสินค้าบนหนา้เว็บไซต์ (E-commerce) และคุ้มค่าต่อ
การซื้อโฆษณามากที่สุด โดยทดลองวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวัดผลจากจ านวนการเข้า
ชมเว็บไซต์ อยู่ที่ 158 ครั้ง และการเข้าชมผ่าน 145 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก อีกทัง้ราคาต้นทุนต่อการกดใช้
เพียง 11.17 บาท และราคาต่อผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 12.66 บาท โดยเป็นราคาถูกที่สุด อีกทั้ง
สามารถแสดงผลทางด้านการรับรู้ (Awareness) และการตระหนกั (Consideration) ใน
กลุ่มเป้าหมาย ที่ผู้วิจัยน าข้อมลูมากจากการเกบ็ข้อมลูของ Google Analytic เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 
2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การเข้าถึง (Reach) และคอนเวอร์ชัน (Conversion) 
 การทดลองรูปแบบการแสดงผลโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ (Banner) โดยทดลองบน
วัตถุประสงค์ที่ดีทีสุ่ด จากการทดลองข้ันตอนกอ่นหน้านี้ ได้แก่ การเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) โดย
ทดลองวันที่ 21-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยผลลัพธ์การแสดงผลได้ดีที่สุด ได้แก่ การแสดง
โฆษณาแบบคอลเลกชัน (Collection) โดยมีจ านวนการกดโฆษณาสูงที่สุด อยู่ที่ 140 ครั้ง โดยเป็น
ผู้ใช้งาน 118 ผู้ใช้งานเฟซบุก๊ มีผลลพัธ์ต่อการเข้าชมเว็บไซต์สูงทีสุ่ด 132 ครั้ง อีกทั้งราคาต่อการเข้า
ชมเว็บไซต์ และราคาต้นทุนต่อการกดโฆษณา ต่ ากว่า 2 เท่า และต่ าสุด คือ 15.15 และ 14.29 บาท 
ตามล าดับ โดยทัง้หมดเปรียบเทียบกับการแสดงผลโฆษณาเฟซบุ๊กแบบภาพเดี่ยว (Single Image) 
และภาพสไลด์ (Carousel) 
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5.2 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาทดลอง การศึกษาประสิทธิผลแนวทางการซือ้สื่อโฆษณาออนไลนเ์ฟซบุ๊กของ
แบรนด์เสื้อผ้าสตรี วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) สามารถอภิปราย ได้ดังนี ้
 การท าโฆษณาเฟซบุ๊กของแบรนด์เสื้อผ้าสตรีของคนไทย ที่ยงัไม่เป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวาง
มากนัก การเลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาดบนโฆษณาเฟซบุ๊ก เป็นการเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) เป็น
สิ่งทีส่ามารถช่วยให้แบรนด์เป็นทีรู่้จกัมากยิง่ข้ึน โดยตอบโจทย์ทางด้านการรบัรู้ การตระหนัก การซื้อ
สินค้า ไปจนกระทั่งการกลบัมาซื้อใหม่ จากเพียงโฆษณาเดียวที่สามารถแสดงผลต่อผู้ใช้งานที่ตรงตาม
ลักษณะ โดยเข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก และความถ่ีในการเห็นโฆษณาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิม่แนวโน้ม
การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได ้
 อีกทั้งการแสดงผลโฆษณาเฟซบุ๊กตามจุดประสงค์การเข้าชมเว็บไซต์ แบบคอลเลกชัน 
สามารถน าคนเข้าสูงเว็บไซต์ได้มาก เพราะด้วยการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน รูปภาพที่มมีาก อีกทัง้
แต่ละรปูสามารถเช่ือมตอ่ไปยังหน้าสินค้าน้ัน ๆ ได้โดยตรง ท าให้เพิม่ความสะดวกต่อผู้ใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น ลดภาระหรือข้ันตอนการกดลง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ท าใหเ้กิดแนวโน้มการซื้อ
สินค้าได้ง่าย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช ้
 จากผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจแฟช่ันสตรีของคนไทยมีแนวโน้มจะเกิดการขาย และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนทีสุ่ด จากจุดประสงค์ทางการตลาดการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแบบการเข้าชม
เว็บไซต์ และการแสดงผลแบบคอลเลกชัน โดยการทดสอบวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดลองในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือน พฤศจิกายน โดยเป็นช่วงที่มีการจัดงานแตง่งานมาก ณ ช่วงเวลา
นั้น ท าให้กลุม่เป้าหมายหาชุดเพื่อใส่ไปร่วมงาน และเป็นช่วงมีก าลังทรัพย์ในการซื้อสินค้าสงูกว่า 
ในช่วงปลายเดือน อีกทั้งช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีอทิธิผลการท าการตลาดจากจีนที่
เรียกว่าวันคนโสด โดยคนไทยนิยมเรียกกันว่า 11.11 “สบิเอด็ สิบเอ็ด” ที่สินค้าหลาย ๆ อย่างบนโลก
ออนไลน์และออฟไลน์นิยมน าสินค้ามาลดราคา ท าใหเ้กิดการกระตุ้นการซื้อสินค้าสูง สง่ผลใหท้ี่ผู้วิจัย
ท าการทดลองการแสดงผลโฆษณาในรปูแบบต่าง ๆ ท าใหเ้กดิจ านวนการสัง่ซื้อที่แตกต่างกัน ระหว่าง 
11 และ 3 การสัง่ซื้อ เรียงตามล าดับ 
 การแสดงผลรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น รายละเอียดสินค้า และราคา สง่ผลต่อการกดเข้าไป
ดูสินค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการเข้าเว็บไซต์ไปดูรายละเอียด อีกทั้งลดข้ันตอนการ
สั่งซือ้ลง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าให้กับผู้ทีส่นใจ โดยผู้วิจัยเลง็เห็นว่าเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 5.4.1 การศึกษาครั้งต่อ อาจมีเพิม่จงัหวัดและงบประมานเพิม่ขึ้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 
 5.4.2 การศึกษาครั้งต่อไป อาจมีเพิ่มช่วงเวลาในการทดสอบที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น เน้น
ช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน และกลางคืน เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสซื้อสินค้า
มากกว่ากัน 
 5.4.3 การศึกษาครั้งต่อไป หากมีใช้วิดีโอร่วมด้วย อาจเป็นการเพิ่มแนวโนม้การท าให้เกิด
การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ และการแสดงผลได้มากยิง่ข้ึน 
 5.4.4 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการทดสอบจากแบรนด์เดียวเท่านั้น หากมีการทดสอบกบัแบรนด์
แฟช่ันสตรีของคนไทยแบรนด์อื่น ๆ ด้วย คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นย ายิ่งขึ้น  
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