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การศึ ก ษา เรื่ อง ทัศ นคติ ข องผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ แผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการเปิ ดรั บ สื่ อ และทัศ นคติ ข องผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ แผ่ น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคใช้อินเทอร์เน็ตในเขตพระราม 2 กรุ งเทพมหานคร
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ ประชาชนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต โดยไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ในเขตพระราม 2 กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ความถี่ (Frequency) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ไค –
สแควร์ (Chi-Square) โดยนาเสนอในรู ปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยายเพื่ออธิ บาย
ข้อมูล และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบผลต่างนัยสาคัญ (LSD) ใน
การเปรี ยบเทียบพหุ คูณ (Multiple Comparison) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกแบบทางเดียว
(One – Way ANOVA) ทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย อายุ 20 – 29 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน เอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 5,001 – 15,000 บาท
ในด้านการเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เคยคลิ กเปิ ดดู
รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 73.8 โดยมีความถี่ในการคลิกเข้าไปดู

ค

รายละเอี ยดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตนาน ๆ ครั้งมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.4 กลุ่ ม
ตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการคลิกเปิ ดดูรายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตต่ากว่า 60 วินาที
คิดเป็ นร้อยละ 48.1 นอกจากนี้ จานวนแผ่นป้ ายที่กลุ่มตัวอย่างคลิกเปิ ดโดยเฉลี่ย 1 แผ่นป้ ายต่อครั้ง
เหตุ ผ ลส่ วนใหญ่ ใ นการคลิ ก แผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ มี
ภาพเคลื่อนไหว น่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 16.5 องค์ประกอบของแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับ คือ รู ปภาพ คิดเป็ นร้อยละ 24.4 ข้อความเนื้ อหาคิด
เป็ นร้อยละ 23.9 และความรวดเร็ วในการแสดงข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 14.7
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ วนใหญ่ ส นใจแผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในรู ป แบบ
ภาพเคลื่อนไหวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.6 และต้องการให้การแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
แสดงหน้าจอในลักษณะแบบ Window (ผูช้ มต้องคลิกที่โฆษณา) คิดเป็ นร้อยละ 71.2
สาหรับกลุ่มตัวอย่างไม่เคยคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต มีเพียงร้อยละ 26.2
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน โดยเหตุผลส่ วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างไม่คลิกเปิ ดแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต คื อ กลัวปั ญหาไวรัสในการ download มากที่สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 40
และรองลงมา คือ เห็นว่าเป็ นโฆษณาเลยไม่สนใจ คิดเป็ นร้อยละ 39
ในด้านทัศนคติที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต พบว่า โดยสรุ ปแล้วกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตในระดับทัศนคติ ที่ดี โดยกลุ่ มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตที่วา่ แผ่นป้ ายโฆษณาสร้างความ
ราคาญในการท่องเว็บของท่านมากที่สุด แผ่นป้ ายโฆษณาให้ความสะดวกและฝ่ ายในการหาข้อมูล
สิ นค้า และบริ ก าร และการแจกคู ป อง ลด แลก แจก แถม มี ผ ลต่ อการคลิ กเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณา
นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นเฉย ๆ ต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ในเรื่ อง สร้ าง
ความน่ าเชื่ อถื อให้กบั สิ นค้าและบริ การได้มากขึ้น สิ นค้าที่ โฆษณาผ่านแผ่นป้ ายโฆษราไม่มีความ
น่าเชื่อถือและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแผ่นป้ ายโฆษณา
จากการทดสอบสมมติฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่เปิ ดรับแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งได้แก่ อาชี พ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรั บแผ่นป้ าย
โฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต โดยพนัก งานบริ ษ ัท /ห้ างร้ าน เอกชนใช้ร ะยะเวลาในการเปิ ดคลิ ก ดู
รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตประมาณ 1 – 2 นาที มากที่ สุด นอกจากนี้ ส่วนของ
รายได้ส่วนตัวต่อเดื อนมี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต
มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่คลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษราทางอินเทอร์ เน็ต 1 ป้ ายต่อครั้ง
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ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถอภิปรายได้วา่ การเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตของ
กลุ่มตัวอย่างยังไม่แพร่ หลายเท่าที่ควร โดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับดีต่อแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ดัง นั้น ความสนใจของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ต่ อแผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตในระดับดีดว้ ย
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ABSTRACT
The objectives of the study “ attitudes of customers that affect Internet advertising
banners” are study of customer perception ,awareness and attitude of customers in Pha Ram 2 ,
Bangkok toward Internet banners advertising.
This study uses Quantitative research. The samples of this study is Internet users which
are not limited of ages, education, income levels in the Pharam2, Bangkok. Questionnaire is a tool
for data collecting. The sample groups answer question by themselves. Data were analyzed by
descriptive statistics, percentage, Mean, Frequency, Standard Deviation and Chi-Sqaure presented
by tabulation with descriptions. Also Inferential Statistics by LSD , Multiple Comparison and
One – Way ANOVA are used for assumption test.
The results of study shown that Sample groups : most of them are women age between
2 0 -2 9 years, bachelor degree and most are private officers who have average income between
5001-15000 baht per month.
In terms of open Internet advertising banners, most of sample groups used to click to
open banner advertising can be calculated in percentage 73.8% . The seldom frequency of open
the banner advertising is the major group of sample around 84.5% . The time range of open and
read advertising banners is less than 60 seconds and can be calculated in percentage 48.1%. The
amount of adverting banner that sample groups open each time is average around 1 banner per

ฉ

time. The reasons why samples clicked at advertising banners are moving pictures 16.5% . The
most important components of Internet advertising banners rank respectively are pictures 24.4%,
content and context 23.9% and speed of information showing 14.7%
Gif or moveable Internet advertising banners is the most important factor that can make
55.6 % of sample groups be interested And the 71.2% of sample groups want Internet advertising
banners are shown in the Window
The sample groups who have never opened or clicked Internet advertising banners are
26.2%
The main reasons why the sample groups have never clicked at Internet advertising
banners respectively are virus 40%, and no interesting because of advertising itself.
Most of sample groups have good attitude toward Internet advertising banners. The majority of
sample groups think advertising banners are bothered for their cyber searching. On the other
hand, advertising banners which are facilitate web , information, products and services search as
well as coupons, sales promotions are influenced to open or click the advertising banners.
Furthermore, sample groups don’t think advertising banners in Internet can build or increase
reliability of products or services. Products that advertise via Internet banners are not reliable and
they think it is useless.
From the study results, vary population groups categorized by occupations, and income
are affected of awareness and perception of open or click Internet advertising banners. Officers or
workers in private companies are the groups of samples that spending time for reading details of
advertising banners most around 1-2 minutes each time. Moreover, personal income per month is
affected to frequency of open to internet advertising banners.
In conclusion, from the research, perception or open mind to Internet advertising banners
are not widespread yet. In the average, sample groups have good attitude toward Internet
advertising banners. So, sample groups are interested in Internet advertising banners fairly.
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวอย่างรู ปแบบโฆษณา Keyword Search Engine
ป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ป๊อบอัพ (pop-up banner)
แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ แบบลอยตัว (Layered banner)
เปรี ยบเทียบป้ ายโฆษณาทั้งสามประเภทตามระยะเวลาการนาเสนอบนเว็บเพจ
และสามารถในการดึงความสนใจของผูแ้ วะชมเว็บเพจ
ตัวอย่างขนาดของโฆษณาแถบยาวและปุ่ ม
ตัวอย่างขนาดของโฆษณาสี่ เหลี่ยมและป๊ อปอัพ (Rectangle and Pop-up)
ขนาดตัวอย่างโฆษณาขนาดใหม่
ตัวอย่างขนาดโฆษณาแบบทรงสู ง (Skyscrapers)
รู ปแบบจาลองกระบวนการตีความสารทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค
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