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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในแวดวงการโฆษณา ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าท าให้ ธุ รกิ จต่ าง ๆ พากันตัดทอนงบ
โฆษณาจากสื่ อเดิ ม ๆ อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิ มพ์ และอื่ น ๆ ลง เพื่ อเป็ นการลดต้นทุ นและ
เป็ นไปตามสภาพการหดตัวของยอดขาย ทาให้สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นอีกช่องทางการสื่ อสารทางหนึ่ งที่มี
บทบาทสาคัญ เมื่อหน่ วยงานธุ รกิ จและองค์การต่าง ๆ หันมาทาธุ รกรรมป้ ายโฆษณากันมากขึ้น ด้วย
เหตุผลหลัก คือ ราคาค่าโฆษณาที่ยงั ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับสื่ อเดิม ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงผูช้ ม
ได้เป็ นจานวนมาก มีโอกาสสร้างความจดจา ชมซ้ า รวมไปถึงการมีส่วนร่ วม (Engagement) ของผูเ้ สพ
สารโฆษณาสื่ อเดิ มทาไม่ได้ โดยเห็นได้จากมูลค่าการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตสู งขึ้นแบบก้าวกระโดด
ในแต่ละปี โดยอีมาร์ เก็ตเทอร์ (eMarketer) ได้คาดการณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา น่าจะมีมูลค่า
2,410 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2555 (โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์, 2553) จะเห็ นได้วา่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
เพิ่มมาขึ้นทุ กปี ส่ วนในประเทศไทยตัวเลขงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตจาก
การวิจยั ของบริ ษ ทั นี ลเส็ น มี เดี ยว รี เสริ ซ์ (Nielsen Media Research) ในเดื อนกุ มภาพันธ์ ปี 2010 มี
อัตราการใช้ค่าโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต คิ ดเป็ นงบประมาณตัวเลขค่าใช้จ่าย 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 21
ล้านบาท เมื่อเทียบกันกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2009 ค่าโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตเป็ น 26 ล้านบาท
ตำรำงที่ 1.1 งบประมำณค่ ำใช้ จ่ำยสื่ อโฆษณำเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2010
Media
February 10
February 09
TV
13,825
12,224
Radio
1,374
810
Newspapers
2,159
1,898
Magazines
658
749
Cinema
683
601
Outdoor
617
686
Transit
327
301
In store
132
118

Diff
1,601
30
261
-(91)
82
-(69)
-(26)
14

% Change
13.10
3.7
13.75
-(12.15)
13.64
-(10.06)
8.64
11.86
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่ อ)
Media
February 10
February 09
Diff
% Change
*Internet
47
26
21
80.77
Total
14.151
12,979
1,172
9.03
ที่มา : งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการโฆษณา, สื บค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553, จาก
http://www.adassothai.com/adex.php
จากตัวเลขดังกล่ าวข้างต้น ทาให้เห็ นถึ งอัตราการเติ บโตและกระแสความนิ ยมของการทา
การโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ถึงแม้วา่ ตัวเลขค่าใช้จ่ายการโฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ตมีจานวน
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสื่ อชนิ ดอื่น ๆ แต่การเติบโตของการใช้สื่อโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่ น การใช้อีเมล์เพื่อส่ งข้อมูลทาง
การตลาดโดยตรงให้กลุ่มเป้ าหมาย การโฆษณาผ่านเสิ ร์ชเอินจิ้นเพื่อเพิ่มจานวนผูท้ ี่เข้ามาชมเว็บไซต์
การที่องค์กรจัดตั้งเว็บไซต์และลงทะเบียนภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร เพื่อเสริ มภาพลักษณ์ของ
องค์กร หรื อการสื่ อสารข้อมูลทางการตลาด ผ่านแบนเนอร์ บนเว็บเพจหนึ่ งในหลายวิธีของการโฆษณา
ทางอินเทอร์ เน็ต “แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ ” เป็ นรู ปแบบที่ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย
และถูกพัฒนาให้มีรูปแบบและลักษณะการนาเสนอที่แตกต่างออกไป (เอษณี ย ์ อาสาสุ ข, 2550, น.2)
แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต (Banner Ad) ปรากฏโฉมครั้งแรกขึ้นในโลกเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2537 ซึ่ งเป็ นการโฆษณาของบริ ษทั AT&T ลงใน www.hotwired.com ซึ่ งเป็ นแบนเนอร์ แบบ
ไม่เคลื่อนที่ (Fixed Banner) หน้าตาของ Banner ยังไม่มีสีสันอะไรมากมายนัก (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2552,
น.90) แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นรู ปแบบโฆษณาชนิ ดหนึ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นกรอบสี่ เหลี่ ยม
ที่ปรากฏอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ทัว่ โลก แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตนี้ ทาหน้าที่ เสมือนเป็ นป้ าย
บอกทาง หรื อประตู ทางเข้าที่ จะน าเราไปสู่ เนื้ อหาของข้อมู ลที่ สมบู รณ์ แบบมากขึ้ น แผ่นโฆษณา
อินเทอร์ เน็ตจะปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ประเภทที่มีเนื้ อหาและข้อมูลไว้บริ การ เช่น เว็บไซต์ประเภทสื่ อ
ค้ น ข้ อ มู ล www.yahoo.com หรื อแม้ ก ระทั่ ว เว็ บ ไซต์ ใ นเมื อ งไทยอย่ า ง www.sanook.com หรื อ
www.pantip.com ซึ่ งจั ด ท าขึ้ น โดยคน ไท ย เว็ บ ไซ ต์ ป ระเภท ขายสิ น ค้ า และบ ริ ก าร เช่ น
www.thaiseconhand.com เว็บไซต์ที่มีผเู ้ ข้าชมจานวนมาก มีโอกาสที่จะหารายได้จากแผ่นป้ ายโฆษณา
ทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้เป็ นสื่ อโฆษณาแทบทั้งสิ้ น
อย่างไรก็ตาม แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตมีความใกล้เคียงกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ทวั่ ๆ ไปใน
ด้านการจูงใจให้เปิ ดรับสื่ อ คือผูช้ มที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายจะต้องมีความพอใจหรื อมีความต้องการในการ
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เลื อ กรั บ ชมก่ อ น หรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้องการสร้ างการรั บ รู ้ สิ นค้า (Brand Awareness) ให้ ก ั บ
ผูบ้ ริ โภค
หลังจากแผ่นป้ ายโฆษณานี้ ก่อกาเนิ ด อุตสาหกรรมการโฆษณาก็เริ่ มขึ้นอย่างจริ งจัง นับแต่
นั้นเป็ นต้นมา ปั จจุ บ ันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ มี การปรั บปรุ งและพัฒนารู ปแบบการ
นาเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะมัลติมีเดีย เพื่อกระตุน้ ความสนใจและน่าติดตามยิ่งขึ้น โดยมี
ลักษณะหลากหลายที่ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง รวมทั้งวีดีโอ ท าให้สื่ อ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่นหลายประการดังนี้ (นวรัตน์ ลิขิตรานันท, 2545, น. 2-3)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่น
ป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นอย่างไร ทั้งนี้ เนื่ องจากถึ งแม้จะมี การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์
ออกมาที่หลากหลายและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่เหตุใดจานวนการคลิกของผูบ้ ริ โภคยังคงอยูใ่ นอัตรา
น้อยอยู่ จึ งเล็ งเห็ นว่าผลการวิ จยั ที่ ได้มาจะสามารถเป็ นข้อมู ลในการพัฒนาแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อศึ กษาลักษณะของประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ต
1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
1.2.3 เพื่ อศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ต

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต โดยไม่จากัดเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ในเขตพระราม 2 กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
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ขอบเขตด้ ำนตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต มี ความถี่ ในการคลิ กเปิ ดแผ่นป้ าย
โฆษณา ระยะเวลาในการคลิกแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต และจานวนแผ่นป้ ายโฆษณาที่คลิก
เปิ ดต่อครั้ง
ตัวแปรตาม คื อ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ได้แ ก่
ความถี่ในการคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณา ระยะเวลาในการคลิกเปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
และจานวนแผ่นป้ ายโฆษณาที่คลิกเปิ ดต่อครั้ง และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ตในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต

1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ข้ อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ทัศนคติทมี่ ีต่อ

- อาชีพ

แผ่ นป้ำยโฆษณำ

- รายได้

ทำงอินเทอร์ เน็ต
กำรเปิ ดรับ
แผ่ นป้ำยโฆษณำ
ทำงอินเทอร์ เน็ต
ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

5

1.5 สมมติฐำนกำรศึกษำ
1.5.1 ลักษณะของประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อแผ่นป้ าย
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
1.5.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีการเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อ
แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 ทาให้ทราบถึงแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตพระราม 2 กรุ งเทพมหานคร
1.6.2 ผลการวิจยั สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการออกแบบแผ่นป้ าย
โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ให้มีความชัดเจนตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.6.3 ผลการวิจยั สามารถนามาเป็ นแนวทางในการเป็ นข้อมูลสนับสนุนที่มีประโยชน์ต่อ
แผนกความคิ ดสร้ างสรรค์ข องบริ ษ ัท โฆษณา และเป็ นแนวทางส าหรั บ การวางแผนการใช้สื่ อ
โฆษณาให้แก่สินค้าและบริ การอย่างถูกต้องและเหมาะสมยิง่ ขึ้น

1.7 คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.7.1 กำรเปิ ดรับแผ่ นป้ำยโฆษณำทำงอินเทอร์ เน็ต หมายถึง การเข้าชมคลิ กเปิ ดแผ่นป้ าย
โฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ของผูบ้ ริ โภค โดยมี ก ารแสดงหน้าจอใหม่ เพื่ อ ให้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การ หรื อแสดงหน้าจอหลักของบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าที่ทาการโฆษณาเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจหรื อไม่ ส นใจในการคลิ ก ที่ แผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในที่ น้ ี ค วามหมาย
อาจจะครอบคลุมถึงการเห็นแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
1.7.2 ทัศนคติของผู้บริ โภค หมายถึง ความรู ้ ตลอดจนมีความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต โดยแสดงออกมาเป็ นความคิดเห็ นที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตในประเด็ นต่ าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อพฤติ ก รรมการเลื อกเปิ ดรั บ (Exposure) แผ่นป้ าย
โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ได้คลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสิ นค้าและบริ การในแผ่นป้ ายโฆษณานั้น
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1.7.3 อินเทอร์ เน็ต หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นานาชาติใหญ่ที่มีการเชื่ อมต่อไปยัง
องค์ก ร สถาบัน หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ หลายเครื อข่ ายไม่ ว่าจะเป็ นสถาบัน การศึ กษา หน่ วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนจากทัว่ ทุกมุมโลก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่ อสารและแบ่งปั นข้อมูล
1.7.4 บริโภค หมายถึง ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
1.7.5 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมายถึง ปั จจัยเรื่ องเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา
รายได้ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1.7.6 คลิก (Click) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคกดปุ่ มซ้ายของเมาส์ เพื่อเลื อกในที่น้ ี หมายถึ ง
การโต้ตอบกับป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตบนเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณา แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงว่า
ผูเ้ ยีย่ มชมจะต้องเห็นเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณาตลอดทั้งหน้าเว็บไซต์น้ นั แค่เพียงแต่เริ่ มคลิกเท่านั้น
1.7.7 แผ่ นป้ำยโฆษณำทำงอินเทอร์ เน็ต หมายถึ ง แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตที่
สร้างขึ้นเป็ นภาพสี่ เหลี่ ยมมุมฉากปรากฏอยู่ในบริ เวณต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อแสดงข้อความหรื อ
รู ป ภาพในรู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อดึ งดู ดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค โดยการเชื่ อมโยงข้อมู ล ไปสู่ ที่ ต้ งั
เว็บไซต์ที่แสดงสิ นค้าและบริ การแผ่นป้ ายโฆษณา
1.7.8 ประเภทของแผ่ นป้ำยโฆษณำทำงอินเทอร์ เน็ต หมายถึง รู ปแบบการนาเสนอที่ช่วย
สร้างความน่าสนใจและความแตกต่างในการนาเสนอของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ได้แก่
- แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต แบบนิ่ ง (Static Banner) แผ่น ป้ ายโฆษณา
ประกอบด้วยข้อความโฆษณาและภาพนิ่ง
- แผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตใช้เทคโนโลยี (Interactive Banner) เป็ นแผ่น
ป้ ายโฆษณาที่มีการออกแบบให้มี เทคนิ คลูกเล่นที่น่าสนใจ โดยผูเ้ ข้าชมสามารถทาการโต้ตอบกับ
โฆษณาดังกล่าวได้ เช่น การออกแบบให้มีช่องสี่ เหลี่ยมสาหรับให้คลิกเครื่ องหมายถูก (Check Box)
การทาช่องสาหรับให้เลือกรายการ เป็ นต้น
- แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตแบบภาพเคลื่ อนไหว (Animated Banner) เป็ น
แผ่นป้ ายโฆษณาที่ใช้ขอ้ ความโฆษณาและภาพเคลื่อนไหว
- แผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตแบบสี เสี ย งประกอบ (Rich Media Banner)
เป็ นแผ่นป้ ายโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุ ด ประกอบด้วยข้อความโฆษณา ภาพเคลื่อนไหวและมีเสี ย
ประกอบ

