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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นการเพ่ิมอัตราการคลิกผ่าน (CTR) 
ส าหรับการโฆษาณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด ไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการเพ่ิมตวัอกัษร
เข้าช่วยในป้ายโฆษณาได้แก่ 1) ใช้ค  าแสดงว่ามีต่อ “...” 2) การใช้ค  า
แ ส ด ง คุ ณ ภ า พ  “ ม อ ก . ”  3 )  ก า ร ใ ช้ ค  า แ ส ด ง ก า ร ล ด ร า ค า 
“Save_Money$_Now” 4) การใชค้  าเคร่ืองหมายการคา้ “TM” ต่อหลงัป้าย
โฆษณาท่ีกูเกิลแอดเวิร์ด โดยท าการทดลองเปรียบเทียบอตัราการคลิก
ผ่าน ระหว่างตวัอกัษรท่ีเพ่ิมต่อหลังป้ายโฆษณาเหล่าน้ีกบัป้ายโฆษณา
ควบคุมท่ีไม่มีการเพ่ิมอกัษรในป้ายโฆษณา ในงานวิจยัได้วางแผนการ
ทดลองกบัค าหลกัทั้งหมด 6 ค  าหลกั ไดแ้ก่ “โซล่าเซลล์” “โซลาร์เซลล์” 
“โคมไฟถนน” “ไฟกระพริบ” “ไฟฉุกเฉิน” และ “โคม LED” เก็บขอ้มูล
ตามแผนการทดลองระยะเวลา 1 ปี จากการแสดงผลบนการคน้หาของกู
เกิล 1,653,571 คร้ัง และมีจ านวนคลิก 10,833 คร้ัง  

ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า การใช้ค  าแสดงคุณภาพ “มอก.” ท า
ให้อตัราการคลิกผา่นเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รองลงมา
คือ การใส่จุดละ “…” ท่ีทา้ยประโยค และ การใช้ค  าแสดงการลดราคา 
“Save_Money$_Now” ตามล าดบั และการใช้ค  าแสดงเคร่ืองหมายการคา้ 
“TM” ไม่มีผลท าให้อตัราการคลิกผา่นเพ่ิมข้ึน 
 
ค าส าคญั: โฆษณา, กูเกิล, แอดเวิร์ด 
 

Abstract 
In this paper, we consider words addition technique which is 

affect to increase click-through rate (CTR) on ads keywords in Google 
AdWords. The additional words on ads keyword which compare as 
follows: 1) horizontal ellipsis “…” at end of ads  label 2) badge of 
“Thai Industrial Standard mark”  3) words of “Save_Money$_Now”  4) 
Trademark “TM” at end of ads label in Google AdWords. The CTR are 
compared to additional four words and control advertisement that 
without additional word. This research experiment is designed on six 
keywords: “โซล่าเซลล”์ “โซลาร์เซลล”์ “โคมไฟบนถนน” “ไฟ

กระพริบ” “ไฟฉุกเฉิน” และ “โคม LED” for 12 months, 1,653,571 
Google search and 10,833 clicks.  

We found that the badge of “Thai Industrial Standard mark” 
has significantly maximize CTR. Second, the CTR of horizontal ellipsis 
“…” at end of ads label and words “Save_Money$_Now” respectively. 
Furthermore, trademark “TM” is not affect to increase the CTR. 
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1.  บทน า 

โฆษณา เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชน
โดยทัว่ไปทราบ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดเพ่ือบอกกล่าวให้
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จกัและก่อให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการนั้น ในอดีตการเร่ิมตน้ของการโฆษณาจะเป็น
ลกัษณะของการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบนัการโฆษณาท าไดต้าม
ส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ เป็นต้น โดยเจ้าของ
กิจการจะวา่จา้งบริษทัรับท าโฆษณา เพ่ือท าการโฆษณาสินคา้และบริการ
ในส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ตามถนนสายหลกั ซ่ึงเป็นส่ือท่ีช่วย
ประหยดังบประมาณไดแ้ละสามารถตอกย  ้าตราสินคา้ไดอี้กทางหน่ึง 

โดยจุดก าเนิดการสร้างป้ายโฆษณาท่ีดึงดูดน้ีเร่ิมในทศวรรษ 
1960 วงการโฆษณาได้กา้วเขา้สู่การโฆษณายุคใหม่ท่ีเร่ิมใช้ขอ้ความท่ี
แปลกตาเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูค้น บริษทั ฟอร์คสวาเก้น สร้าง
โฆษณาท่ีใชห้วัขอ้วา่ "คิดเล็กๆ" และ "มะนาว" (สัญลกัษณ์อธิบายรูปร่าง
ของรถในสมยันั้น) ซ่ึงนับเป็นผูบุ้กเบิกการโฆษณาโดยใช้จุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างความประทบัตราตรึงแก่ผูอ่้าน วงการโฆษณาของ
อเมริกายุคน้ีถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวติัความคิดสร้างสรรค์ นักโฆษณาท่ี
โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผูท่ี้ช่วยสร้างโฆษณาของ ฟอร์คสวาเก้น
และอ่ืนๆ อีกมากมาย [1-3] 

ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตได้เปิดพรมแดนใหม่แห่งการโฆษณา
และท าให้เกิดยคุ "ดอตคอม" เฟ่ืองฟูในทศวรรษท่ี 1990 ในช่วงกา้วเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 กูเกิล ยาฮู และบริษทัอีกจ านวนหน่ึงไดน้ าเสนอกลยทุธ์การ
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โฆษณาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาขอ้ความบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงการโฆษณา
บนเวบ็ไซตมี์ขอ้ดีส าคญัคือ 1) น าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2) ปรับเปล่ียนได้
ง่าย 3) ราคาถูก 4) ผูข้ายกบัผูซ้ื้อสามารถโตต้อบกนัได ้5)ไม่มีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองพ้ืนท่ีและเวลา [4, 5] แทนท่ีจะโฆษณาผ่านส่ือแบบเดิมท่ีผูข้ายเป็นผู ้
น าเสนอแต่เพียงผูเ้ดียวอยา่งท่ีผ่านมา การเกิดยุค “ดอทคอม” ท าให้เกิด
กระแสการสร้างโฆษณาแบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างมากมายอย่างไม่มี
ระบบโฆษณาใดท าไดม้าก่อน 

Lamberti [6] ได้ศึกษาการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตสอง
รูปแบบเปรียบเทียบกนัคือแบบจ่ายเงิน (Paid Search) กบัแบบคน้หาเจอ
ไดด้ว้ยตวัเวบ็ไซตเ์อง (Organic Search) ผลปรากฏวา่ การยอมจ่ายเงินเพ่ือ
โฆษณาท าให้ผู ้บริโภคมีโอกาสเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า การจ่ายเงิน
โฆษณาแบบแอดเวิดส์ (AdWords) เป็นโฆษณาแบบจ่ายเงินรูปแบบหน่ึง 
โดยบริการโฆษณาออนไลน์จากกูเกิล สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่าย 
จากการคน้หาสินคา้ผา่นโปรแกรมคน้หา (Search Engine) ของกูเกิล โดย
ขอ้ความโฆษณาจะปรากฏอยู่ดา้นบนสุดหรือดา้นขวาของการคน้หาแต่
ละคร้ัง ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินคา้ท่ีโฆษณาผ่านกูเกิลแอดเวิดส์ ตอ้งการให้
โฆษณาของตนเองถูกคลิกเขา้ชมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เน่ืองจาก
โฆษณาของตนถูกคลิกมากเท่าไร อตัราการคลิกผ่าน (CTR) ก็จะเพ่ิมข้ึน 
โอกาสขายสินคา้ก็มีโอกาสมากข้ึน รวมทั้ง ตน้ทุนต่อการคลิก (Cost Per 
Click: CPC) ท่ีตอ้งจ่ายให้กบักูเกิลในการโฆษณาแอดเวิดส์ก็จะถูกลง 
และโอกาสท่ีเว็บไซต์หลกัจะติดอนัดบัการคน้หาในหน้าแรกของการ
สืบคน้ในกูเกิลก็จะมีเพ่ิมข้ึน ดงังานวิจยัของ Jansen and Spink [7] และ 
พงศ์กร นันทราช [8] ท่ีได้ศึกษาและค้นพบว่าผู ้สืบค้นข้อมูลจะเข้า
เวบ็ไซตท่ี์แสดงผลเฉพาะหน้าแรกๆ เท่านั้น ดงันั้นการเพ่ิมแรงจูงใจหรือ
ดึงความสนใจของผูบ้ริโภคให้เกิดการคลิกต่อโฆษณาของตนเองจึงเป็น
ส่ิงส าคญั เม่ือความสนใจเกิดข้ึน กระบวนการรับรู้ภายในจะท างานและ
จะมีการประมวลผล โฆษณานั้นก็จะถูกตอบสนองจากผูบ้ริโภค [9]  

การเพ่ิม CTR มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การเลือกค าหลักท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีตอ้งการขาย [10] การให้ CPC ท่ีสูงกว่าคู่แข่ง เป็น
ตน้ ในงานวิจยัน้ีตอ้งการเพ่ิม CTR ในอีกลกัษณะหน่ึง โดยสนใจว่าการ
สร้างป้ายโฆษณาท่ีแปลกตา (แต่สร้างง่าย) เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภคไปแสดงผลบนป้ายโฆษณาของ Google นั้น มีผลต่อ CTR 
หรือไม่ โดยการทดลองจะศึกษาปัจจัยข้อความบนป้ายโฆษณา ท่ีมี
กรรมวิธี (Treatment) แตกต่างกัน 5 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็น
ขอ้ความโฆษณาปกติ หรือเรียกวา่โฆษณาควบคุม ส่วนอีก 4 รูปแบบเป็น
การเพ่ิมค าเขา้ไปในป้ายโฆษณา โดยค าท่ีสนใจท่ีน ามาศึกษาในงานวิจยัน้ี
คือ 1) จุดละ “...” 2) การใช้ค  าแสดงคุณภาพ “มอก.” 3) การใช้ค  าแสดง
การลดราคา “Save_Money$_Now” และ 4) การใช้ค  าเคร่ืองหมายการคา้ 
“TM” ต่อหลงัป้ายโฆษณาท่ีกูเกิลแอดเวิร์ด 

 

 

2.  กูเกลิ แอดเวดิส์ และ CTR 

กูเกิลเร่ิมก่อตั้ งเม่ือ มกราคม พ.ศ. 2539 จากโครงงานวิจัย
ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ของ  แลร์รี เพจ  และเซอร์ เกย์ บริน  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด จากสมมุติฐาน
ของเสิร์ชเอนจินท่ีสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของของเวบ็ไซต ์มาจดั
อนัดบัการคน้หาท่ีเรียกว่าเพจแรงก์ โดยช่ือเสิร์ชเอนจินท่ีตั้งมาในตอน
นั้นช่ือวา่ "แบก็รับ" (BackRub) ตามความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล
การลิงก์ยอ้นกลบัไป (back links) เพ่ือวิเคราะห์ความส าคญัของแต่ละ
เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ท่ีมีเว็บไซต์อ่ืนลิงก์เข้ามาหามากท่ีสุด จะเป็น
เว็บไซต์ท่ีมีความส าคญัสูงสุด และจะถูกจดัอนัดบัไวดี้กว่า โดยทั้งคู่ได้
ทดสอบเสิร์ชเอนจิน โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลยัสแตนพอร์ดใน
ช่ือโดเมนว่า google.stanford.edu [11] และต่อมาไดจ้ดทะเบียนบริษทักู
เกิล (Google Inc.) ในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2541 โดยใช้โรงจอดรถของ
เพื่อนท่ีเมืองเมนโรพาร์กเป็นส านกังาน โดยในขณะนั้นมีพนกังาน 4 คน
ซ่ึงรวมบรินและเพจ และช่ือโดเมน  google.com ได้ถูกจดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน ในขณะเดียวกนัทั้งคู่ไดล้าพกัการเรียน และใช้เวลาใน
การพฒันาหาเงินทุนพฒันาจากครอบครัว เพ่ือนฝูง และนักลงทุน เป็น
จ านวนเงินกว่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงเช็กเงินจาก  แอนดี          
เบกโทลไชม์ ผู ้ก่อตั้ งซันไมโครซิสเต็มส์  ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 
2542 บริษทัได้ยา้ยไปยงัเมืองแพโลอลัโทท่ีตั้งของบริษทัคอมพิวเตอร์
หลายแห่ง ซ่ึงต่อมากูเกิลได้ยา้ยบริษทัอีกคร้ังไปยงัเมืองเมาน์เทนวิว ไป
ยงัส านักงานใหม่ในช่ือเล่นว่ากูเกิลเพล็กซ์ ซ่ึงในปี 2543 กูเกิลได้เปิด
ธุรกิจในส่วนโฆษณาในช่ือ แอดเวิรดส์ และ แอดเซนส์ โดยเป็นการ
โฆษณาผา่นค าคน้หา ซ่ึงท าให้ขอ้ความโฆษณาตรงกบัความตอ้งการของ
ผูค้น้หาเน้ือหาในเว็บไซต์ และสองส่วนน้ีกลายมาเป็นธุรกิจหลกัของกู
เกิลร่วมกบัตวัเสิร์ชเอนจิน เดือนพฤษภาคม 2543 กูเกิลได้มีผูใ้ช้งาน
คน้หาค ามากกวา่ 18 ลา้นค าต่อวนั ซ่ึงกลายมาเป็นเซิร์ชเอนจินอนัดบัหน่ึง
ของโลก และในเดือนมีนาคม 2544 เอริก ชมิดต ์อดีตผูบ้ริหารบริษทัโน
เวลล ์และผูบ้ริหารระดบัสูงของซนัไมโครซิสเตม็ส์ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบักู
เกิลในต าแหน่งประธานบริหาร [12] 

แอดเวิดส์ คือ โฆษณาเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นการคน้หา
ของกูเกิล โดยผูท่ี้ลงโฆษณาจะตอ้งเสียค่าโฆษณาให้กบักูเกิลเม่ือมีคน
คลิกโฆษณานั้ น อย่างไรก็ตามการแสดงผลการค้นหาของกูเกิลนั้นมี
ดว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือ ผลลพัธ์การคน้หาปกติ ซ่ึงอนัดบัการปรากฏในการ
คน้หาของกูเกิลจะข้ึนอยูก่ารให้คะแนนของกูเกิลหรือเรียกว่า อนัดบัหน้า
(PageRank) และ แอดเวิดส์ ท่ีตอ้งจ่ายเงินประมูลค  าท่ีเป็นค าหลกัในการ
ค้นหา โดยการจ่ายเงินมากกว่าคู่แข่งก็ย่อมแสดงให้การปรากฏอยู่ใน
อนัดับต้นๆ โอกาสการถูกคลิกก็มากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตามอนัดบัการ
แสดงนั้นข้ึนอยูก่บัหลายๆ ส่วนประกอบดว้ย เช่น คุณภาพเวบ็ไซต ์CTR 
เป็นตน้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5#cite_note-6
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 อัตราการคลิกผ่าน หรือ CTR คือ การอัตราการคลิกผ่าน
โฆษณาผ่านโฆษณาท่ีน าสร้างไวใ้นแอดเวิดส์ โดยตวัเลข CTR จะแสดง
ออกมาในรูปของเปอร์เซนต ์โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

( / ) 100%CTR A N x    (1) 

โดยท่ี 

 A  เป็นจ านวนคลิกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 N  เป็นจ านวนการแสดงผลทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 ตวัเลข CTR เป็นตวัเลขทีส าคญั ค่าท่ีแสดงท าให้ทราบว่า 
โฆษณานั้นเขียนไดดี้เพียงใด ถา้หาก CTR ยิง่มาก แสดงวา่โฆษณาท่ีเขียน
ไวย้ิ่งดี เช่น CTR เท่ากบั 4 หมายถึง ถา้มีการแสดงผลจากการคน้หา 100 
คน แสดงวา่มีคนคลิกโฆษณาเพ่ือเขา้ชมเวบ็ไซต ์4 คน เป็นตน้ 

 

3.   การทดลอง 

การทดลองในงานวิจยัน้ีท  าการทดลองโฆษณาบนกูเกิลแอด
เวิร์ดในช่วงเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดือน เม.ย. 53 ถึง มี.ค. 54 โดยมีรายละเอียด
การทดลองดงัน้ี 
3.1 ค าหลกัท่ีใชใ้นการโฆษณา 

ค าหลักท่ีใช้ในการโฆษณาคร้ังน้ีประกอบไปด้วย ค  าหลัก
ทั้งหมด 6 ค  าหลกั ได้แก่ “โซล่าเซลล์” “โซลาร์เซลล์” “โคมไฟถนน” 
“ไฟกระพริบ” “ไฟฉุกเฉิน” และ “โคม LED”  ดงันั้นค  าหลกัเหล่าน้ีจะท า
ให้เวบ็ไซต์เป้าหมายถูกแสดงผล เม่ือผูบ้ริโภคคน้หาดว้ยค าเหล่าเหล่าน้ี
บนการคน้หาดว้ยกูเกิล  
3.2 แผนการทดลอง 
 การทดลองในงานวิจยัน้ีด าเนินการตามแผนการทดลองแบบ
บล๊อคสุ่ม (Randomized Complete Block Design: RBD) โดยใช้วิธีทาง
สถิตินอนพาราเมติก Friedman Test for 2-way Analysis of Variance by 
Rank [13, 14] โดยมีสมมติฐานงานวิจยัคือ การสร้างป้ายโฆษณาตาม
แผนการทดลองดึงดูดความสนใจของผูค้น้หาในกูเกิลท าให้มีผลต่อการ
คลิกป้ายโฆษณาเพ่ิมข้ึน 

ปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาคือ “ค าท่ีแสดงในป้ายโฆษณา” ท่ีมี 5 
กรรมวิธี คือ 1) จุดละ “...” 2) การใช้ค  าแสดงคุณภาพ “มอก.” 3) การใช้
ค  าแสดงการลดราคา “Save_Money$_Now” 4) การใช้ค  าเคร่ืองหมาย
การคา้ “TM” ต่อหลงัป้ายโฆษณาท่ีกูเกิลแอดเวิร์ด และ 5) ป้ายโฆษณา
ควบคุมท่ีไม่เพ่ิมค  าใดๆ เพ่ิมเติม  
 บล็อกคือ ค  าหลกัท่ีท าการทดลองต่างๆ กนั 6 ค  าหลกั คือ 1) 
“โซล่าเซลล”์ 2) “โซลาร์เซลล์” 3) “โคมไฟถนน” 4) “ไฟกระพริบ” 5) 
“ไฟฉุกเฉิน” และ 6) “โคม LED”  แผนการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ก าหนดให้ค  าหลักเหล่าน้ีท  างานในการค้นหาของกูเกิล
ช่วงเวลา 6:00 น. ถึง ช่วงเวลา 20:00 น. ของวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ยกเวน้
วนัหยุดและวนัหยุดราชการ เก็บรวบรวมข้อมูลค่าอตัราการคลิกผ่าน 
(CTR)  
3.4 การวิเคราะห์ผล 

 วิเคราะห์ผลดว้ยการจดัเรียกอนัดบั CTR ของแต่ละกรรมวิธี 
ใน 6 ค  าหลกั แลว้ค  านวณค่าสถิติตามสูตรดงัน้ี 
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โดยท่ี 

 b  เป็นจ านวนบล็อก 

 k  เป็นจ านวนกรรมวิธี 

 jR  เป็นผลบวกของอนัดบัในกรรมวิธีท่ี j 

 

4.  ผลการทดลอง 

จากการทดลองตามแผนเป็นเวลา 1 ปี การแสดงผลบนการ
คน้หาของกูเกิล 1,653,571 คร้ัง และมีจ านวนคลิกรวม 10,833 คร้ัง ผล
การทดลองดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ในเกือบทุกค าหลกั คือ โซล่าเซลล ์โซลาร์
เซลล์ โคมไฟถนน และไฟฉุกเฉิน กรรมวิธี มอก. ได้ CTR อนัดบั 1 มี
เพียงค าหลกัไฟกระพริบ และโคม LED เท่านั้นท่ี มอก. ได้อนัดบั CTR 
อนัดับท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้ค  า มอก. ใส่เพ่ิมลงไปในข้อความ
โฆษณามีค่า CTR สูงกวา่กรรมวิธีอ่ืนๆ มีอนัดบัเฉล่ีย (Mean Rank) จาก 6 
ค  าหลกัเท่ากบั 1.33 และกรรมวิธีท่ีมีอนัดบัน่าสนใจอีกกรรมวิธีคือ จุดละ 
“…” ซ่ึงในค าหลกั โคม LED ไดอ้นัดบั CTR อนัดบั 1 และ ในค าหลกั  
โซล่าเซลล์ และโซลาร์เซลล์ ได้อนัดบั 2 ค าหลกัโคมไฟถนน และไฟ
ฉุกเฉิน ไดอ้นัดบั 3 มีเพียง ไฟกระพริบเท่านั้นท่ีไดอ้นัดบัต ่าสุด คืออนัดบั 
5 โดยเฉล่ียแลว้กรรมวิธีน้ีมีอนัดบัเฉล่ีย 2.67  

กรรมวิธีการใช้ค  าแสดงการลดราคา “Save_Money$_Now” 
เป็นกรรมวิธีท่ีไดอ้นัดบัเฉล่ีย 3.33 ซ่ึงเป็นอนัดบัเฉล่ียท่ีสูงกว่า กรรมวิธี
ควบคุมท่ีแสดงขอ้ความปกติ ได้อนัดบัเฉล่ีย 3.67 และท่ีมาเป็นอนัดับ
สุดทา้ยคือ กรรมวิธีการใชค้  าเคร่ืองหมายการคา้ “TM” มีอนัดบัเฉล่ีย 4.00   

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05
ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่ การใชค้  าแสดงคุณภาพ “มอก.” ท าให้อตัราการ
คลิกผา่นเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือใชจุ้ดละ “…” และการใช้ค  าแสดง
การลดราคา “Save_Money$_Now” ตามล าดับ และการใช้ค  าแสดง
เคร่ืองหมายการคา้ “TM” ไม่มีผลท าให้อตัราการคลิกผา่นเพ่ิมข้ึน  
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากค่า CTR ท่ีไดรั้บจากการทดลอง ท าให้เราไดท้ราบว่า การ
ก าหนดค าต่างๆ ให้กบัป้ายโฆษณา นั้นมีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีคน้หาคลิกเขา้
ชมเวบ็ไซต ์เพ่ิมหรือลดได ้โดยเฉพาะค าท่ีแสดงถึง คุณภาพของโรงงาน 
หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีใช้ค  าว่า มอก. ผลของ CTR เกือบได้
อนัดบัท่ี 1 ทุกค าหลกัการทดลอง นอกจากนั้น ค  าท่ีนิยมใช้ในกรณีเขียน
ยงัไม่จบมีเน้ือหาต่อเน่ือง คือ จุดละ “...” ก็แสดงพลงัของจุดเพียง 3 จุดให้
พวกเราเห็นแล้วว่า จุดเพียง 3 จุด ก็สามารถท าให้ผูค้น้หา คลิกเขา้ชม
เว็บไซต์เพ่ิมข้ึน ส่วนการแสดงถึงการประหยดั มีผลต่อการคลิกเขา้ชม
เว็บไซต์เช่นกนัแต่อยู่ในระดบัน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเพราะค าท่ีใช้ใน
งานวิจยัน้ีเป็นภาษาอกักฤษ ผลท่ีไดรั้บจึงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้อยา่งไร
ก็ตาม การเพ่ิมค าแสดงเคร่ืองหมายการคา้ “TM” ไม่มีผลท าให้อตัราการ
คลิกผ่านเพ่ิมข้ึนแต่ยงัมีอนัดบัเฉล่ียน้อยกว่าการการใช้ขอ้ความโฆษณา
ปกติดว้ย 

งานวิจยัน้ีก าลังถูกด าเนินการวิจยัอย่างต่อเน่ืองกับค าหลัก
อ่ืนๆ และกรรมวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิม CTR ให้สูงยิ่งข้ึน โดยกลุ่มผูวิ้จัยจะ
น าเสนอผลงานในโอกาสต่อไป 
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ตารางที่ 1 แสดงค าหลกั 6 ค  า ท่ีโฆษณาบนป้ายโฆษณาท่ีแตกต่างกนั 5 กรรมวิธี 

... มอก. Save_Money$_Now TM ควบคมุ

โซลา่เซลล์

โซลารเ์ซลล์

โคมไฟถนน

ไฟกระพรบิ

ไฟฉุกเฉนิ

โคม LED

ค าหลกั
ปัจจัย

 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 

CTR (%) อันดบั CTR (%) อันดบั CTR (%) อันดบั CTR (%) อันดบั CTR (%) อันดบั

โซลา่เซลล์ 1.13 2 1.15 1 0.93 5 1.07 3 1 4

โซลารเ์ซลล์ 0.28 2 0.29 1 0.2538 4 0.27 3 0.2535 5

โคมไฟถนน 1.96 3 2.13 1 2.06 2 1.94 4 1.82 5

ไฟกระพรบิ 2.69 5 3.12 2 3.4 1 2.75 4 3.1 3

ไฟฉุกเฉนิ 2.37 3 2.54 1 2.17 4 2.1 5 2.41 2

โคม LED 0.34 1 0.33 2 0.309 4 0.308 5 0.32 3

Mean Rank 2.67 1.33 3.33 4 3.67

Chi-Square

10.667 0.031*

P-Value... มอก. Save_Money$_Now TM ควบคมุ

ปัจจัย

ค าหลกั

 
*ระดบันยัส าคญั 0.05 
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