บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่ อง “ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ต ในเขต
พระราม 2 กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้ คือ
5.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่เปิ ดรับสื่ อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต
5.2 เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
5.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
5.4 เพื่อศึ กษาความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรั บสื่ อกับทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้ง
เดียว (One Shot Case Study) และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling)
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต โดยไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยเป็ นผูท้ ี่ เคยและไม่ เคยเปิ ดรั บ แผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ต จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
โดยไปเก็ บ ข้อ มู ล สถานที่ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ สถานที่ ท างาน ห้ า งสรรพสิ น ค้า สวนสาธารณะและ
มหาวิทยาลัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามชนิ ดให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเอง (Self-Administered Questionnaires) ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรก เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ความถี่ (Frequency) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะห์ไค-สแควร์ (Chi-Square) โดยนาเสนอในรู ปตารางประกอบการแปล
ความหมายเชิ งบรรยายเพื่ออธิ บายข้อมูล ในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะการเปิ ดรับป้ าย
โฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ต จาแนกตามความถี่ ในการเปิ ดรั บ ระยะเวลาที่ ใช้ และปริ ม าณแผ่นป้ าย
ทัศนคติที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต และในส่ วนที่สองเป็ นการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั โดยใช้สถิติเชิงอนุมารน (Inferential Statistics)
ผลต่างนัยสาคัญ (LSD) ในการเปรี ยบเทียบพหุ คูณ (Multiple Comparison) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนจาแนกแบบทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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5.1 สรุปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิจยั ถึ งคุ ณ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า จากกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงร้อยละ 63 และเพศชายร้อย
ละ 37 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.3 รองลงมา อายุ 30-39 ปี
ร้ อยละ 31.5 การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มารกที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.8 ในด้านอาชี พ พบว่าเป็ น
พนักงานบริ ษทั ห้างร้ านเอกชนมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.3 รองลงมา นักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา
ร้อยละ 20.5 และสาหรับรายได้ส่วนตัวต่อเดือนส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 5,001-15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 34.3 รองลงมา รายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 28.0
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับสื่ อแผ่ นป้ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของผู้บริโภค
จากผลการวิ จ ัย ผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้ อิ น เตอร์ เน็ ต จานวนทั้ง สิ้ น 400 คน พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ทั้ง หมดเคยเห็ น แผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 แต่ ผู ้ที่ เคยคลิ ก เปิ ดดู
รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ร้อยละ 73.8 และผูท้ ี่ไม่เคยคลิกเปิ ดดูรายละเอียดแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 26.2
กลุ่มตัวอย่างที่เคยคลิกเปิ ดดูรายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต มีความถี่ในการ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตนาน ๆ ครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
85.4 รองลงมา คลิ กเข้าไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตเกือบทุกครั้ง ร้ อยละ
9.2 และคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทุกครั้งที่ใช้อินเตอร์ เน็ตเพียง ร้อยละ 5.4 กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการคลิกเปิ ดดูรายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตต่ากว่า 60 วินาที
คิ ด เป็ นร้ อยละ 48.1 รองลงมา ใช้ระยะเวลาในการคลิ ก เปิ ดดู รายละเอี ย ดแผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ตประมาณ 1-2 นาที ร้อยละ 47.8 และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.1 คลิกเปิ ดโดยเฉลี่ย 1 แผ่น
ป้ ายต่อครั้ง รองลงมาจานวนร้ อยละ 28.1 คลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาในเว็บไซด์ 2 ป้ าย เหตุผลส่ วน
ใหญ่ในการคลิ กแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของกล่มตัวอย่าง คือ มีภาพเคลื่อนไหวน่ าสนใจ
คิดเป็ นร้อยละ 16.5 รองลงมา ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ฟรี ร้อยละ 15.0 มีภาพโฆษณา
สวยงาม ร้อยละ 14.3 มีการให้ร่วมเล่นเกมหรื อตอบปั ญหาชิ งรางวัล ร้อยละ 11.0 สิ นค้าแจกฟรี ร้อย
ละ 10.8 แผ่นป้ ายโฆษณาอายู่ในตาแหน่ งที่ คลิ กได้สะดวก ร้ อยละ 10.5 แจกคู ปองส่ วนลดสิ นค้า
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ร้ อยละ 8.9 มี เพื่ อหรื อคนรู ้ จกั แนะน า/บอกต่ อ ร้ อยละ 4.7 และมี เสี ยงเพลงประกอบ ร้ อยละ 4.7
สาหรับเหตุ ผลอื่ นๆ อย่าง เล่ น GPRS เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจ เผลอไปโดน โปรโมชั่นดี ๆ ร้ อยละ 5.3
องค์ป ระกอบของแผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ตที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างให้ ค วามสนใจมากที่ สุ ด คื อ
รู ป ภาพ คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.4 รองลงมา ข้อความ/เนื้ อหา ร้ อยละ 23.9 ความรวดเร็ วในการแสดง
ข้อมูล ร้อยละ 14.7 สี สัน ร้อยละ 11.7 ยี่ห้อสิ นค้า ร้อยละ 11.3 เสี ยงเพลง ร้อยละ 5.3 พรี เซ็ นเตอร์
ร้อยละ 4.6 ขนาดของแผ่นป้ ายโฆษณา ร้ อยละ 3.8 และ Campaong ที่ระบุในป้ ายโฆษณา ร้อยละ
0.3 ตามลาดับ
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ วนใหญ่ ส นใจแผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต ในรู ป แบบ
ภาพเคลื่อนไหวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.6 รองลงมา แบบการใช้เทคโนโลยีโต้ตอบ ร้อยละ 22.4
แบบภาพนิ่ ง ร้อยละ 13.6 และแบบมีเสี ยงเพลงประกอบ ร้อยละ 8.4 ตามลาดับ และต้องการให้แผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแสดงหน้าจอในลักษณะแบบ Window (ผูช้ มต้องคลิกที่โฆษณา) คิด
เป็ นร้อยละ 71.2 และอีกร้อยละ 28.8 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้แผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ตที่
แสดงบนหน้าจอลักษณะแบบ Pop-Up (โฆษณาที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ)
สาหรับกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่เคยคลิ กแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ต มี เพียงร้ อยละ 26.2
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน โดยเหตุผลส่ วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างไม่คลิกเปิ ดแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต คือ กลัวปั ญหาไวรัส ในการ download มากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 40
รองลงมาเห็ นว่าเป็ นป้ ายโฆษณาเลยไม่สนใจ คิดเป็ นร้ อยละ 39 ตามลาดับ ที่เป็ นเช่ นนี้ ผศู ้ ึกษาเห็ น
ว่า สื่ อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ตแตกต่างจากสื่ อชนิ ดอื่ น มาก การเปิ ดรั บ ขึ้ นอยู่กบั ความ
สมัครใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถ้าเป็ นสื่ อโทรทัศน์หรื อวิทยุ ผูบ้ ริ โภคต้องรับรับเพราะถูกบังคับด้วยปั จจัย
หลายอย่างเช่ น ครอบครัว โปรแกรมหรื อการเปิ ดผ่าน ในขณะที่แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต
ไม่ตอ้ งคลิกเปิ ดก็ได้
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ีต่อแผ่ นป้ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นด้วยในประเด็นเกี่ยวกับแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่ ว่า แผ่นป้ ายโฆษณาสร้ างความราคาญในการท่องเว็บของท่านมาก
ที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.92 รองลงมา แผ่นป้ ายโฆษณาให้ความสะดวกและงานในการหาข้อมู ล
สิ นค้าและบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และ การแจกคูปอง ลด แลก แจก แถม มีผลต่อการคลิกเปิ ด
แผ่นป้ ายโฆษณา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.82 ชอบรู ปแบบที่หลากหลายของแผ่นป้ ายโฆษณา มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.68
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นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเฉย ๆ มากที่สุด ในเรื่ องของ สร้างความน่ าเชื่ อถื อ
ให้กบั สิ นค้าและบริ การได้มากขึ้น มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.27 (เฉย ๆ) รองลงมา ไม่เห็ นถึ งประโยชน์ที่
ได้รับจากแผ่นป้ ายโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (เฉย ๆ ) สิ นค้าที่โฆษณาขายผ่านแผ่นป้ ายโฆษรา
ไม่มีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (เฉย ๆ)
สรุ ปโดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับที่ดีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.53
การทดสอบสมมติฐาน
ในการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ในเขต
พระราม 2 กรุ งเทพมหานคร” การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้สรุ ปออกมาเป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั และสมมติฐานทางสถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ลัก ษณะของประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้) ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับต่อแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ต
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรมี ความสั ม พันธ์ ก ับความถี่ ในการคลิ กเข้าไปดู
รายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.1.1 เพศมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ ปฎิเสธสมมติฐาน
แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.1.2 อายุมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ ปฎิเสธสมมติฐาน
แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.1.3 ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความถี่ ใ นการคลิ ก เข้า ไปดู ปฎิเสธสมมติฐาน
รายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
1.1.4 อาชี พ มี ค วามสั มพันธ์ กบั ความถี่ ในการคลิ กเข้าไปดู รายละเอี ยด ปฎิเสธสมมติฐาน
ของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.1.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการคลิ กเข้า ยอมรับสมมติฐาน
ไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
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ตารางที่ 5.1 (ต่ อ)
สมมติฐานการวิจยั และสมมติฐานทางสถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการคลิ กเข้าไปดู
รายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.2.1 เพศมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ปฎิเสธสมมติฐาน
ของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.2.2 อายุมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการคลิ กเข้าไปดู รายละเอียด ปฎิเสธสมมติฐาน
ของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.2.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กบั ระยะเวลาในการคลิ กเข้าไปดู ปฎิเสธสมมติฐาน
รายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.2.4 อาชี พมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ยอมรับสมมติฐาน
ของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
1.2.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการคลิกเข้า ปฎิเสธสมมติฐาน
ไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั จานวนแผ่นป้ ายต่อครั้ง
ที่คลิกแผ่นป้ ายโฆษณา
1.3.1 เพศมีความสัมพันธ์กบั จานวนแผ่นป้ ายที่คลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณา ปฎิเสธสมมติฐาน
ต่อครั้ง
1.3.2 อายุมีความสัมพันธ์กบั จานวนแผ่นป้ ายที่คลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณา ปฎิเสธสมมติฐาน
ต่อครั้ง
1.3.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั จานวนแผ่นป้ ายที่คลิกเปิ ดแผ่น ปฎิเสธสมมติฐาน
ป้ ายโฆษณาต่อครั้ง
1.3.4 อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ จ านวนแผ่ น ป้ ายที่ ค ลิ ก เปิ ดแผ่ น ป้ าย ปฎิเสธสมมติฐาน
โฆษณาต่อครั้ง
1.3.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั จานวนแผ่นป้ ายที่คลิ ก ปฎิเสธสมมติฐาน
เปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาต่อครั้ง
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.1 ความถี่ในการคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน ปฎิเสธสมมติฐาน
มีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.1 (ต่ อ)
สมมติฐานการวิจยั และสมมติฐานทางสถิติ
2.2 ระยะเวลาในการคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่าง
กันมีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.3 จานวนแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่คลิ กเปิ ดต่อครั้งที่แตกต่าง
กันมีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
ปฎิเสธสมมติฐาน
ปฎิเสธสมมติฐาน

5.2 อภิปราย
5.2.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20-29 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั /ห้างร้านเอกชน โดยมีรายได้
ต่อเดื อน 5,001-15,000 บาท ซึ่ งผลการสารวจของ Truehits ในสั ดส่ วนของระดับ รายได้ต่อเดื อน
ของผู ้ใ ช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้น้ อ ยกว่า 10,000 บาท นอกจากนี้ ผลที่ ไ ด้ใ กล้เคี ย งกับ
คุ ณ สมบัติข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารเครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ตที่ จากงานวิจยั เรื่ อง “ประสิ ท ธิ ผ ลของแผ่น ป้ าย
โฆษณาบนอิ นเตอร์ เน็ ตของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายฯในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่ ก ล่ าวถึ งลัก ษณะ
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ มี จ านวนเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว่า ง 20-29 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาและพนักงานบริ ษทั เอกชน
5.2.2 การเปิ ดรับแผ่ นป้ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน เคยคลิ กเปิ ดดู รายละเอียดของแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 73.8 และกลุ่มที่ ไม่เคยคลิ กเปิ ดดูรายละเอียด
ของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.2 ซึ่ งผลวิจยั ได้ใกล้เคียงกับงานวิจยั
ของ โสภาวรรณ รัตนจิตกร 2549 ในเรื่ อง “ทัศนคติพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ “ป้ ายแบนเนอร์ ” ใน
ระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผูใ้ ช้บริ การในประเทศไทย” โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยเปิ ดรับสื่ อป้ าย
แบนเนอร์ เป็ นจานวนมากกว่าไม่เคยเปิ ดรับ คิดเป็ นร้ อยละ 77 ของผูท้ ี่เคยเปิ ด และไม่เคยเปิ ดเพียง
ร้อยละ 23 ในด้านของเหตุผลที่ ไม่คลิ กเปิ ดดู รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาเพราะกลัวปั ญหาไวรั ส
มากที่สุด รองลงมาคือ เห็นว่าเป็ นโฆษณาเลยไม่สนใจ
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ส่ ว นผู ้ที่ เคยคลิ ก เปิ ดแผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต มี ค วามถี่ ใ นการคลิ ก เข้า ไปดู
รายละเอี ย ดของแผ่ น ป้ ายโฆษณาแบบนาน ๆ ครั้ งโดยใช้ ร ะยะเวลาในการคลิ ก เข้า เข้า ไปดู
รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณา เฉลี่ ยครั้งละ ต่ ากว่า 60 วินาที นั้นอาจเป็ นเพราะว่าแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอินเตอร์ เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คลิกเปิ ดเป็ นแผ่นป้ ายที่มีลกั ษณะแบบ Window คืบเพจสั้น
อผูช้ มต้องคลิกที่โฆษณา จะมีลกั ษณะที่ฝังตัวที่ตาแหน่งต่าง ๆ ในเว็บ และเลือนหายจากจอภาพได้
ง่าย ทาให้มีระยะเวลาในการนาเสนอน้อยบนเว็บเพจสั้น ผูบ้ ริ โภคสามารถเปิ ดหรื อยุติการนาเสนอ
ได้ฉับพลัน ทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ระยะเวลาดูรายละเอียดน้อย ส่ วนจานวนแผ่นป้ ายโฆษณาที่คลิ กเปิ ด
แต่ ล ะครั้ ง จานวน 1 แผ่น ป้ าย รองลงมาคื อ 2 แผ่น ป้ าย แสดงให้ เห็ น ว่า แผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อที่ ข้ ึนอยู่กบั ความต้องการการเปิ ดรับจากผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ซึ่ งไม่สามารถ
กาหนดให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับได้ทุกครั้งเมื่อเทียบกับสื่ ออื่นเช่ น โทรทัศน์ นิ ตยสาร หรื อหนังสื อพิมพ์
ซึ่ งจะมีโอกาสมากกว่า โดยเหตุผลในการคลิ กเปิ ดดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอนเตอร์
เน็ ต คื อ มี ภาพเคลื่ อนไหวน่ าสนใจ รองลงมาคื อ ต้องการดาวน์ โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ฟรี มี ภาพ
โฆษณาสวยงาม และการร่ วมเล่นเกมหรื อตอบปั ญหาชิ งรางวัล ซึ่ งสอดคล้องกับการออกแบบป้ าย
แบนเนอร์ คือ การใช้ภาพประกอบต่าง ๆ ที่ ดูน่าสนใจ เกิ ดอารมณ์ ง่าย อาจทาให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจ
ชวนให้ติดตาม นอกจากนี้ ขอ้ ความ เนื้ อหา หรื อคาพูด ๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารบนป้ ายโฆษณาจะต้อง
เป็ นข้ อ ความที่ ดึ ง ดู ด ใจ น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า และแบนเนอร์
ภาพเคลื่ อนไหวเป็ นที่ สั งเกตได้ดีก ว่า โดยธรรมชาติ ก ารเคลื่ อ นไหวย่อ มดึ งดู ดความสนใจ ซึ่ ง
สามารถอธิ บ ายแนวคิ ด การเลื อ กสรรสิ่ ง ที่ ไ ด้รับ รู ้ (Important selective perception concept) โดย
สอดคล้องกับ ลักษณะการเลื อกสรรการรั บรู ้ ของผ็บริ โภค ได้ดงั นี้ 1. การเลื อกที่จะเปิ ดรับข้อมูล
(Selective Exposure) คื อ การที่ ผูบ้ ริ โ ภคได้รับ ข่ า วสารอย่างพอดี ก็ จ ะท าให้ ค วามสนใจที่ จะรั บ
ข่าวสารจากโฆษณาเพื่อเก็บไว้ตดั สิ นใจในครั้งต่อไป 2. เลือกที่จะสนใจข้อมูล (Selective Attention)
คือการที่ผบู ้ ริ โภคมักจะสนใจโฆษณาที่ตรงกับความต้องการหรื อตรงกับสิ่ งที่เขาสนใจชอบ จึงทา
ให้ ผู้บ ริ โภคมัก จะสนใจโฆษณาสิ นค้ า ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ นอกจากนี้ ยัง อธิ บ ายได้ ถึ ง
ความสัมพันธ์ของผูร้ ับสารต่อข่าวสารว่าผูร้ ับสารต้องการข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ (Utilization) แต่
ตนเองเป็ นสาคัญ (ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ฟรี ) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ น
ว่าองค์ประกอบที่น่าสนใจทาให้คลิ กแผ่นป้ ายโฆษณา 3 อันดับ คือ รู ปภาพ ข้อความ/เนื้ อหา และ
ความรวดเร็ วในการแสดงข้อมูล ซึ่ งงานวิจยั ของ CNET Network ชี้ ให้เห็ นว่าโฆษณาที่ได้รับความ
สนใจมากที่สุดจะใช้ภาพ สี สัน และความเข้มของสี ที่ดูมีพลัง คือ ภาพขนาดใหญ่ที่แผ่กว้างจะทาให้
คนสังเกตเห็ นการเน้นความเข้มของสี ระหว่างพื้นหน้าและพื้นหลัง โดยเฉพาะพื้นหลังเป็ นสี ดาจะ
ทาให้โฆษณาดูเป็ นสามมิติและสมจริ ง (Online Advertising, น. 125) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างสนใจ
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ประเภทของแผ่นป้ ายโฆษณาแบบภาพเคลื่ อนไหวและลักษณะแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต
แบบ Window (ผูช้ มต้องคลิ กที่ โฆษณา) มากที่ สุ ด ซึ่ งอธิ บ ายได้ถึงกระบวนการเปิ ดรั บสื่ อนั้น มี
ปั จจัย ที่ ส าคัญ ในการเข้ามาเกี่ ย วข้อ งกับ การเปิ ดรั บ สื่ อของผูร้ ั บ สาร คื อ การเลื อกรั บ สื่ อที่ มี อ ยู่
(Availability) คือ ผูร้ ับสารจะเลือกรับสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก หมายความถึงสื่ อที่สามารถ
จัดหามาได้ง่ายสาหรับกลุ่มที่ไม่เคยคลิกเปิ ดดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต คิด
เป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.2 ได้ให้เหตุผลที่ไม่เคยคลิกเปิ ดดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายเฉพาะ กลัวปั ญหา
ไวรัส และเห็นว่าเป็ นโฆษณาเลยไม่สนใจ ผูศ้ ึกษาเห็นว่าการที่ผบู ้ ริ โภคไม่เปิ ดรับอาจเป็ นเพราะว่ามี
ผูบ้ ริ โภคเจอประสบการณ์กบั ปั ญหานี้ บ่อยทาให้เกิดทัศนคติในทางลบและส่ งผลพฤติกรรมการปิ ด
กั้นข้อมูลข่าวสารหรื อการไม่เปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณา นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ เป็ นองค์ประกอง
ส าคัญ ได้แก่ แผ่นป้ ายโฆษณาเป็ นการโฆษณาอย่างหนึ่ งจึ ง ไม่ ส นใจที่ จะเปิ ดรั บ ในประเด็ น นี้
สอดคล้องกับความรู ้ สึกทัว่ ไปว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภคทราบว่าเป็ นการโฆษณาจึงมักมี ทศั นคติในทางไม่
ยอมรับ การเลือกที่จะปิ ดกั้นข้อมูล (Perception blocking) ดังนั้นนักโฆษณาหรื อบริ ษทั อินเตอร์ แอค
ทีฟเอเยนซี่ ควรพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์แผ่นป้ ายโฆษณาและวิธีการสื่ อสารและวิธีนาเสนอที่
น่าสนใจที่กระตุน้ ให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยคลิกแผ่นป้ ายโฆษณาสร้างการรับผูท้ ี่ดีต่อแผ่นป้ ายโฆษณา
5.2.3 ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีต่อแผ่ นป้ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตระดับที่
ดี ด้วยค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณารายข้อแล้ว กลัวพบว่า ข้อที่ กลุ่มตัวอย่าง
เห็ นด้วย ด้วยค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตสร้างความน่ าราคาญในการท่อง
เว็บ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณา แนวความคิดเรื่ องความสนใจ (Attention) พบว่า โดย
ส่ วนใหญ่แล้ว การเข้าชมเว็บไซด์ใด ๆ ก็ตาม ผูบ้ ริ โภคจะมีความสนใจหลัก (Focal Attention) หรื อ
ความสนใจรอบข้าง (Peripheral Attention) นัน่ ก็คือ การที่ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจและต้องการเข้าไป
ค้นคว้าเกี่ ยวกับเนื้ อหาในอินเตอร์ เน็ตหรื อเว็บไซด์ หากพบว่าป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตปรากฎ
ขึ้นในเว็บนั้น แล้วไม่ใช่เรื่ องที่ตนต้องการหรื อสนใจอยู่ ก็จะทาให้เกิดการไม่ยอมรับและรู่ สึกว่าเป็ น
การรบกวนได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างก็ยงั มีความเห็ นว่าแผ่นป้ ายโฆษณาให้ความสะดวกและ
ง่ ายในการหาข้อ มู ล สิ น ค้าและบริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.88 นั่น อาจเป็ นเพราะว่า ข้อ ดี ข องสื่ อ
อินเตอร์ เน็ ตคือ เป็ นสื่ อที่ สามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ วและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติ มจาก
โฆษณาทางสื่ ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ หรื อหนังสื อพิมพ์ ลาดับถัดมาที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วย
ว่า การแจกคูปอง ลด แลก แจก แถม มีผลต่อการคลิกเปิ ดของแผ่นป้ ายโฆษณา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
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ซึ่ งผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการให้ความสนใจ ที่วา่ มนุษย์จะให้ความ
สนใจได้โดยเกิดจากการกระตุน้ ด้วยสารที่นาเสนอที่ผรู ้ ับสารรู ้วา่ ได้ประโยชน์ก็จะสนใจสิ่ งนั้น และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบแผ่นป้ ายโฆษณา ที่วา่ แผ่นป้ ายโฆษณาควรมีขอ้ ความ เนื้อหา
หรื อคาพูดใด ๆ ที่ ใช้ในการสื่ อสารบนป้ ายโฆษณานั้นจะต้องเป็ นข้อความที่ มีลกั ษณะจูงใจ หรื อ
ดึ งดู ดใจ นาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่อลู กค้า เพื่ อทาการคลิ กที่ ป้ายโฆษณา และอี ก
ประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจก็คือ การที่ผบู ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นระดับเห็ นด้วยว่า ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ และ
ความเข้าใจในสื่ อนี้ เป็ นอย่างนี้ เพราะตามหลักแล้วแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตมีลกั ษณะเป็ น
กรอบสี่ เหลี่ยมขนาดเล็กอยูบ่ นหน้าเว็บไซด์ ซึ่ งไม่สามารรถใส่ ขอ้ ความหรื อรายละเอียดได้มากนัก
การที่จะดูขอ้ มูลจะต้องทาการคลิกเพื่อเชื่ อมโยงเข้าไปเท่านั้นจึงจะพบรายละเอียดนั้น นัน่ ก็แสดงว่า
ผู ้บ ริ โภคมี ค วามเข้ า ใจในสื่ อเป็ นอย่ า งดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของทั ศ นคติ ที่ ว่ า
องค์ป ระกอบด้า นความคิ ด ความรู้ (Cognitive Component) เป็ นกระบวนการจัด ระเบี ย บข้อ มู ล
พื้นฐานของสิ่ งที่บุคคลรู ้หรื อเข้าใจ รวมทั้งความเชื่ อเกี่ยวกับสิ่ งที่คิดว่าดีหรื อมีประโยชน์ ขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ โดยตรง ส่ วนความคิ ดนี้ เป็ นส่ วนประกอบขั้นพื้ นฐานของทัศนคติ ถ้าบุ คคลไม่ มี
ความคิด หรื อความเกี่ยวข้องกับสิ่ งหนึ่ ง ๆ เลย นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นด้วย
ด้วยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทาให้ภาพลักษณ์ หรื อสิ นค้าของบริ การดูทนั สมัยมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.57 และทาให้เกิ ดการโต้ตอบสิ นค้าได้ดีกว่าสื่ ออื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากกลุ่ม
ตัวอย่า งมี ค วามเข้าใจและเห็ น ว่า อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นสื่ อ ที่ ท ัน สมัย มากที่ สุ ด อยู่แล้วและเป็ นสื่ อ ที่
แตกต่ างจากสื่ ออื่ น ๆ ในด้านที่ เป็ นประโยชน์ บ างอย่างจึ งอาจไม่ ได้ให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็ น
ดังกล่าวนี้มากนัก
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามผลการวิ จ ัย ก็ พ บอี ก ว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เปิ ดรั บ แผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อิ น เตอร์ เน็ ตมี ค วามคิ ดเห็ น เฉย ๆ ในประเด็ นที่ ว่า แผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ตสร้ างความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ให้ ก ับ สิ น ค้า และบริ ก ารได้ม ากขึ้ น สิ น ค้าที่ โ ฆษณาขายแผ่น ป้ ายโฆษณาไม่ มี ค วาม
น่าเชื่ อถื อและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแผ่นป้ ายโฆษณา นัน่ อาจจะเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ โภคมี
ทัศนคติที่มีความตรงกันข้าม (Ambivalence) คือ บางครั้งมีทศั นคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งแล้ว มีความรู ้สึก
ตรงกันข้ามเท่า ๆ กัน เราจะอยูต่ รงกลางในสิ่ งนั้น ไม่รู้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ งทาให้เกิดความขัดแย้ง
ในใจขึ้นได้ หรื อการที่บุคคลนั้นมีทศั นคติที่นิ่งเฉย บางครั้ง บุคคลอาจไม่มีความคิดเห็นต่อเรื่ องราว
ต่ า ง ๆ โดยสิ้ น เชิ ง จนกลายเป็ นความรู ้ สึ ก นิ่ ง เฉยต่ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ ดัง นั้ น นั ก โฆษณาจึ ง ต้อ งให้
ความสาคัญถึ งการนาวัตถุ ประสงค์ของการโฆษณามาช่ วยเปลี่ ยนทัศนคติเฉย ๆ ให้มีทศั นคติใน
ทางบวก ในเรื่ อง 1. การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ (To educate) เช่ น การ
ให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารที่ โฆษณาผ่านแผ่นป้ ายโฆษณาเกี่ ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านแผ่นป้ ายโฆษณาทาง 2. ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ (To inform)
เช่ น ให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (Innovation) การลดความกลัวของผูบ้ ริ โภคที่ ว่า
สิ น ค้า ที่ โ ฆษณาขายทางแผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต ไม่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ 3. เพื่ อจู งใจให้
ผูบ้ ริ โภคให้คล้อยตาม (To persuade) 4. เพื่อย้าเตือนความทรงจา (To remind)
ดังนั้นสรุ ปโดยรวมแล้ว ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 3.53 คือทัศนคติระดับดี เนื่ องจากแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตนั้นยังมีขอ้ ด้อย
ในเรื่ องสร้ างความน่ าราคาญมาก ถึ ง ว่าแม้ผูบ้ ริ โภคมี ค วามคิ ดเห็ น ว่าแผ่น ป้ ายโฆษณาให้ ค วาม
สะดวกและง่านในการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ ก าร หรื อแผ่นป้ ายโฆษณาช่ วยให้รายละเอี ยดของ
สิ นค้าและบริ ก ารได้ม ากกว่าเดิ ม เมื่ อน ามาพิ จารณาแล้วว่า ถ้าหากนัก โฆษณาสามารถนาเสนอ
เรื่ องราวที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะการนากลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ของ
การโฆษณาออนไลน์มาใช้ เช่นการดัดแปลงรู ปแบบแผ่นป้ ายโฆษณาให้มีความน่ าสนใจในวิธีการ
นาเสนอจนสามารถเกิดความสนใจ เชื่ อว่าแผ่นป้ ายโฆษณาน่ าจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น และ
อาจสามารถเปลี่ ยนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคจากการที่ เห็ นว่าจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้ น และอาจ
สามารถเปลี่ ยนทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคจากการที่ เห็ นว่าแผ่นป้ ายโฆษณาสร้ างความน่ าราคาญหรื อ
รบกวนมาเป็ นสิ่ งที่สร้างความเพลิดเพลินได้เช่นกัน
5.2.4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและ
รายได้ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับต่อแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ ต (ความถี่ ใน
การคลิ ก เปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณา ระยะเวลาในการคลิ ก เปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต และ
จานวนแผ่นป้ ายโฆษณาที่คลิกเปิ ดต่อครั้ง)
ผลการศึกษาพบว่า อาชี พและรายได้มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับต่อแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอิ น เตอร์ เน็ ต นั่น คื อ อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท /ห้ า งร้ า น เอกชนใช้ระยะเวลาในการคลิ ก เปิ ดดู
รายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ประมาณ 1-2 นาที มากที่สุด ผลวิจยั อาจอธิ บายได้ว่า
สื บเนื่ องจากสัดส่ วนของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเป็ นพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน เอกชนมากที่สุด ร้อย
ละ 71 มักมีเวลาการใช้อินเตอร์ เน็ตกันในที่ทางานมากกว่าที่ บา้ น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับ ข้อมู ล งานวิจยั ของ Online Publishers Association (OPA) ร่ วมกับ บริ ษ ัท วิจยั Millward Brown
Intelli Quest (MBIQ) ซึ่ งได้ศึกษาสารวจผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้อินเตอร์ เน็ตในที่ทางาน และผูท้ ี่ไม่ได้ใช้
จารกที่ ทางาน ที่ พบว่า คนมักใช้อินเตอร์ เน็ ตกันในที่ ทางานเป็ นประจาด้วยเหตุผลทั้งในเรื่ องงาน
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และเรื่ องส่ วนตัว โดยผูท้ ี่ ใช้อินเตอร์ เน็ตในที่ทางานเริ่ มต้นด้วยการอ่านข่าวและกิ จกรรม ลักษณะ
การดาเนิ นกิ จกรรมประจาวันเป็ นตัวกาหนดการใช้งานอิ นเตอร์ เน็ ตตลอดทั้งวัน (สุ ชาดา เชาวรี
ยวงษ์ และ ศิ ว ตั ร เชาวรี ย วงษ์ , 2551, น. 31) ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ ผูใ้ ช้ อิ น เตอร์ เน็ ต มนที่ ท างานมี
ระยะเวลาในการเปิ ดดูรายละเอียดแผ่นป้ ายโฆษณามากกว่าอาชีพอื่น ๆ
สาหรับรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอินเตอร์ เน็ต นัน่ คือ รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท และ 15,001-25,000 บาท มีความถี่ในการคลิก
เข้าไปดูรายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแบบนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
75 และ 94.7 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาท เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี และมี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา ทาให้กลุ่ ม
ตัวอย่างนี้ ตอ้ งระมัดระวังเรื่ องค่าใช้บริ การจากจานวนเวลาที่ใช้งาน ดังนั้นเวลาที่เสี ยไปจึงมีค่า ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาแบบนาน ๆ ครั้งมากที่สุด หรื ออาจเป็ น
เพราะว่าแผ่นป้ ายโฆษณาที่คลิกยังไม่ตรงกับข้อมูลที่ตอ้ งการและเป็ นเรื่ องที่ตนสนใจจริ ง ๆ เท่านั้น
เพราะกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรม การใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อความบันเทิงและเล่นเกมต่าง ๆ
จากผลดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ได้อธิ บายไว้
ว่า ฐานะทางเศรษฐกิ จ ทางสั ง คม (Social and Economic Status) คื อ อาชี พ รายได้ เป็ นปั จจัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของบุ ค คล โดยที่ ปั จ จัย ด้านรายได้ เป็ นตัวแปรที่ มี บ ทบาท
ใกล้เคียงกับตัวแปรด้านการศึกษาและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสู ง ซึ่ งทาให้ปัจจัยด้านอาชี พ และ
รายได้ มีผลต่อการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
นอกจากนี้ ผลการวิ จ ัย ยัง พบอี ก ว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ค วามถี่ ใ นการคลิ ก เข้า ไปดู ใ น
รายละเอียดของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตทุกครั้งที่ใช้อินเตอร์ เน็ตมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มี อายุ 20-29 ปี มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่ มผูย้ อมรั บ นวัตกรรมได้ง่าย (Earty
Adopter Respectable) เนื่ องจากบุคคลในกลุ่มนี้ มีความใกล้ชิดกับลักษณะความเป็ นนวัตกรรมมาก
และเป็ นกลุ่มที่น่าจะมีการยอมรับนวัตกรรมได้มากกว่าคนอายุมาก มีความรู ้เพียงพอที่จะเรี ยนรู ้และ
เข้าใจในสื่ อนี้ เป็ นอย่างดี ดัวยเหตุน้ ี จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีคลิ กเปิ ดดูรายละเอียดของแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ตทุกครั้งที่ใช้อินเตอร์ เน็ตมากที่สุด เพราะเป็ นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรม
ได้ง่าย
สาหรับปั จจัยเรื่ อง เพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับแผ่นป้ าย
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตในเรื่ องของระยะเวลา และจานวนแผ่นป้ าย อาจเป็ นเพราะแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอินเตอร์ เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้ทุกวัย จึงทาให้อายุไม่เป็ นผล
ต่อการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
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จากสมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน
มีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
จากการวิจยั พบเพียงอย่างเดียวว่า จานวนแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่คลิ กเปิ ดต่อ
ครั้งที่แตกต่างกันที่มีทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่า
รงที่คลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 3 ป้ ายต่อครั้ง มีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ที่ มี ต่ อ แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต มากกว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ค ลิ ก เปิ ดแผ่น ป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ ต 1 ป้ ายต่อครั้ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ยิ่งถ้ามี ผูบ้ ริ โภคมี ป ระสบการณ์ ในการเปิ ดรั บ
จานวนแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ตมากเท่ าไหร่ ก็จะมี ท ศั นคติ ที่ มี ต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ตมากด้วย โดยฟอสเตอร์ ได้สรุ ปว่า สาเหตุที่บุคคลจะเกิ ดทัศนคติในตัวบุคคลจากการที่
ได้พบเห็น คุน้ เคย ทดสอบ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) กับตัวเองที่ทาให้เกิด
ทัศนคติ ได้เช่ นกัน ซึ่ ง Fishbein ได้กล่ าวไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความโน้ม เอี ยง จากการเรี ยนรู ้ ที่แสดง
ตอบต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ในทางสนับสนุน หรื อ ทัศนคติเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรม และทัศนคติเป็ นเครื่ อง
กาหนดพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้ สภาพภูมิหลังด้านประชากรศาสตร์ อันมีผลต่อพฤติกรรม
การเปิ ดรับและทัศนคติที่แตกต่างกัน

5.3 ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากผลการวิจยั ดังกล่าว ถึ งแม้ว่าจานวนผูท้ ี่เคยคลิ กแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต
มากกว่าผูท้ ี่เคยคลิก แต่มีความเห็ นว่าแผ่นป้ ายโฆษณาสร้างความน่ าราคาญให้กบั ผูบ้ ริ โภค จึงเป็ น
หน้าที่ของนักโฆษณาที่จะปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการนาเสนอแผ่นป้ ายให้มีลกั ษณะที่ ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ใช่เป็ นการบังคับผูบ้ ริ โภค เช่น ไม่นาเสนอขนาดใหญ่เกินไปและควรมีการ
นาเสนอแผ่นป้ ายที่ลกั ษณะแบบ window โดยมีการเคลื่อนไหว หรื อกลยุทธ์สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจและให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อแผ่นป้ ายโฆษณา
2. จากผลการวิจยั จะเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยคลิกแผ่นป้ ายโฆษณาในจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่
คลิ กเปิ ดเพราะกลัวปั ญหาไวรัส และเห็ นว่าเป็ นโฆษณาเลยไม่สนใจ ดังนั้น นักโฆษณาอาจจะนา
ปั ญหาดังกล่าวที่ได้คน้ หาถึ งสาเหตุและแก้ไข หรื ออาจสร้ างกระแสที่เป็ นเรื่ องที่ผบู้ ริ โภคให้ความ
เข้าใจร่ วมกับแผ่นป้ ายโฆษณา โดยการสร้างชิ้นงานให้มีความโดดเด่น เช่ นการออกแบบแผ่นป้ าย
โฆษณาที่ เกี่ ยวกับ เรื่ องรั ก ชาติ ชี วิตประจาวัน เกม วีดีโอ หรื อการกุ ศ ล ผ่านทาง Social network
จาพวก Facebook ซึ่งปัจจุบนั ได้รับการนิยมมาก
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3. การวิ จ ัย ถึ ง เหตุ ผ ลของการเปิ ดรั บ แผ่ น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต เพราะมี
ภาพเคลื่ อนไหวน่ าสนใจ และต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ฟรี ซึ่ งนักโฆษณาอาจนาเสนอ
เป็ นภาพเคลื่ อ นไหววิ่ ง ไปรอบ ๆ หน้ า เว็บ โดยไปหยุ ด ที่ ข้อ ความที่ ใ ห้ ผูบ้ ริ โภคดาวน์ โหลด
โปรแกรมต่าง ๆ ฟรี เป็ นการดึงดูดความสนใจให้ผบู ้ ริ โภคสนใจแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
4. การออกแบบแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ควรจะมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบเทคนิ ค
แปลกใหม่และทันสมัยอยู่ตลอด ก็อาจกระตุ น้ ความน่ าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตเป็ นผูท้ ี่ทนั สมัยต้องการความรวดเร็ ว
5. แผ่นป้ ายโฆษณาเหมาะที่จะใช้กบั โฆษณาในลักษณะของการโปรโมชัน่ ลด แลก แจก
แถม หรื อ เปิ ดตัวสิ น ค้าใหม่ เพราะข้อ มู ล น าเสนอเป็ นเรื่ องใหม่ จะได้รับ การโต้ตอบทัน ท่ วงที
(Interactive) นอกจากนี้ ยงั สามารถเก็บ ข้อมูลของผูบ้ ริ โภคไว้ในฐานข้อมูล เพื่อสามารถนาไปใช้
ร่ วมกับวิธีการโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเตอร์ เน็ ตมี ความสะดวกและง่ ายในการหา
ข้อมู ลสิ นค้าและบริ การ โดยเจ้าของสิ นค้าอาจออกแบบแผ่นป้ ายโฆษณาที่ ลู กค้าสามารถค้นหา
สิ นค้าและบริ ก ารโดยท าหน้าจอให้คลิ ก ชื่ อสิ นค้าและบริ ก ารที่ ลู ก ค้าต้องการ ผ่านทางแผ่น ป้ าย
โฆษณานั้นได้เลย โดยไม่ตอ้ งเสี ยงเวลาในการคลิกเข้าไปหลายหน้าแผ่นป้ าย นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยัง
ชอบโฆษณาที่ หลากหลาย โดยอาจท าเป็ น การ์ ตูน ภาพ Aimation แบบเสมื อนจริ ง สามมิ ติ เพื่ อ
สร้างรู ปแบบความต้องการในการโฆษณา หรื ออาจทาเป็ นเปลี่ยนสี หรื อ รู ป ได้ตามสิ นค้าที่ขายจริ ง
โดยให้ผบู ้ ริ โภคคลิกหรื อเลือกรู ปแบบสิ นค้าที่ตอ้ งการในแผ่นป้ ายโฆษณา
7. ความคิดเห็ นว่า สิ นค้าที่โฆษณาขายผ่านแผ่นป้ ายโฆษณาไม่น่าเชื่ อถื อนั้นได้คะแนน
ค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าค่าอื่ น ๆ โดยความคิดเห็ นในระดับเฉย ๆ นั้น เจ้าของสิ นค้าอาจเสริ มสร้ างความ
มัน่ ใจโดยการใช้เรื่ องของการรับประกันสิ นค้า เช่ น แสดงเลขทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การ
แสดงผลตอบรับจากผูค้ ลิกสิ นค้าที่โฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นก็อาจสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ส่ วนประเด็นที่วา่ ไม่เห็ นถึ งประโยชน์ที่ได้รับจากแผ่นป้ ายโฆษณา นั้น เจ้าของ
เว็บไซด์ นักโฆษณา หรื อเจ้าของสิ นค้า อาจต้องให้ขอ้ ความที่ช้ ี ถึงผลประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภคว่า ถ้า
คลิกแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับสิ ทธิ พิเศษอย่างไร เช่ น ราคาที่ถูกกว่า
การจองสิ นค้าได้ก่อนใคร เป็ นต้น หรื อ ประโยชน์การคลิ กแผ่นป้ ายโฆษณาในแต่ละครั้ง จะช่ วย
บริ จาคเงินให้กบั สังคม
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอินเตอร์ เน็ตโดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนและลึกมากยิ่งขึ้น และนา
ผลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ม ากขึ้ น โดยครอบคลุ ม ในส่ ว นของกรุ ง เทพ และ
ปริ มณฑล เพื่อผลการวิจยั จะได้ครอบคลุมและมีความถูกต้องมากขึ้น
3. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปอาจศึกษาเจาะถึงรู ปแบบ ขนาด เนื้ อหา/ข้อความ และตาแหน่ง
ของแผ่นป้ ายโฆษณาเพื่อจะได้ออกแบบแผ่นป้ ายโฆษณาตรงตามต้องการของผูบ้ ริ โภคและนามาใช้
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. การศึ กษาประเภทสิ นค้าที่โฆษณาด้วยแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตผ่านทางเว็บ
ไซด์ที่ เป็ นที่ นิย มว่าสิ นค้าประเภทใดที่ โฆษณาผ่านป้ ายโฆษณามี จานวนการคลิ ก แผ่นป้ ายมาก
เพื่อที่จะนามารวิเคราะห์การวางแผนการซื้ อสื่ อได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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