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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ แสดงให้ เ ห็ น การเพิ่ ม อัต ราการคลิ ก ผ่ า น (CTR)
สาหรับการโฆษาณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด ได้โดยใช้เทคนิคการเพิ่มตัวอักษร
เข้าช่ วยในป้ ายโฆษณาได้แ ก่ 1) ใช้ค าแสดงว่ามี ต่อ “...” 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$_Now” 4) การใช้คาเครื่ องหมายการค้า “TM” ต่อหลังป้ าย
โฆษณาที่ กูเกิ ลแอดเวิร์ด โดยทาการทดลองเปรี ยบเทียบอัตราการคลิ ก
ผ่าน ระหว่างตัวอักษรที่ เ พิ่มต่อหลังป้ ายโฆษณาเหล่ านี้ กบั ป้ ายโฆษณา
ควบคุมที่ ไม่มีการเพิ่มอักษรในป้ ายโฆษณา ในงานวิจยั ได้วางแผนการ
ทดลองกับคาหลักทั้งหมด 6 คาหลัก ได้แก่ “โซล่าเซลล์” “โซลาร์ เซลล์”
“โคมไฟถนน” “ไฟกระพริ บ” “ไฟฉุ กเฉิ น” และ “โคม LED” เก็บข้อมูล
ตามแผนการทดลองระยะเวลา 1 ปี จากการแสดงผลบนการค้นหาของกู
เกิล 1,653,571 ครั้ง และมีจานวนคลิก 10,833 ครั้ง
ผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า การใช้คาแสดงคุณภาพ “มอก.” ทา
ให้อตั ราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้นมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ รองลงมา
คื อ การใส่ จุดละ “…” ที่ทา้ ยประโยค และ การใช้คาแสดงการลดราคา
“Save_Money$_Now” ตามลาดับ และการใช้คาแสดงเครื่ องหมายการค้า
“TM” ไม่มีผลทาให้อตั ราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: 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: “โซล่าเซลล์” “โซลาร์เซลล์” “โคมไฟบนถนน” “ไฟ

กระพริ บ” “ไฟฉุกเฉิ น” 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.
Keywords: ads, Google, AdWords

1. บทนา
โฆษณา เป็ นการประกาศสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ ป ระชาชน
โดยทัว่ ไปทราบ เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่ าวให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึ งคุ ณค่าและความแตกต่าง รู ้ จกั และก่ อให้เกิ ดพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้น ในอดีตการเริ่ มต้นของการโฆษณาจะเป็ น
ลักษณะของการร้องป่ าวประกาศเชิ ญชวน ปั จจุบนั การโฆษณาทาได้ตาม
สื่ อ ต่ า งๆ เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิม พ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อ วิ ทยุ เป็ นต้น โดยเจ้า ของ
กิจการจะว่าจ้างบริ ษทั รับทาโฆษณา เพื่อทาการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
ในสื่ อต่างๆ เช่น ป้ ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ช่วย
ประหยัดงบประมาณได้และสามารถตอกย้าตราสิ นค้าได้อีกทางหนึ่ ง
โดยจุดกาเนิ ดการสร้ างป้ ายโฆษณาที่ดึงดูดนี้ เริ่ มในทศวรรษ
1960 วงการโฆษณาได้กา้ วเข้าสู่ การโฆษณายุคใหม่ที่เริ่ มใช้ขอ้ ความที่
แปลกตาเพื่อดึ งดู ดความสนใจของผูค้ น บริ ษทั ฟอร์ คสวาเก้น สร้ าง
โฆษณาที่ใช้หวั ข้อว่า "คิดเล็กๆ" และ "มะนาว" (สัญลักษณ์อธิ บายรู ปร่ าง
ของรถในสมัยนั้น) ซึ่ งนับ เป็ นผูบ้ ุก เบิ ก การโฆษณาโดยใช้จุดเด่ นของ
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสร้ างความประทับ ตราตรึ งแก่ ผูอ้ ่าน วงการโฆษณาของ
อเมริ กายุคนี้ ถู กเรี ยกว่าเป็ นยุคปฏิ วตั ิ ความคิ ดสร้ างสรรค์ นักโฆษณาที่
โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผูท้ ี่ ช่วยสร้างโฆษณาของ ฟอร์ คสวาเก้น
และอื่นๆ อีกมากมาย [1-3]
ในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตได้เปิ ดพรมแดนใหม่แห่ งการโฆษณา
และทาให้เกิดยุค "ดอตคอม" เฟื่ องฟูในทศวรรษที่ 1990 ในช่วงก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 กูเกิล ยาฮู และบริ ษทั อีกจานวนหนึ่งได้นาเสนอกลยุทธ์การ

โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาข้อความบนเว็บไซต์ ซึ่ งการโฆษณา
บนเว็บไซต์มีขอ้ ดีสาคัญคือ 1) นาเสนอได้อย่างรวดเร็ ว 2) ปรับเปลี่ยนได้
ง่าย 3) ราคาถูก 4) ผูข้ ายกับผูซ้ ้ือสามารถโต้ตอบกันได้ 5)ไม่มีขอ้ จากัดใน
เรื่ องพื้นที่และเวลา [4, 5] แทนที่จะโฆษณาผ่านสื่ อแบบเดิ มที่ผขู ้ ายเป็ นผู ้
นาเสนอแต่เพียงผูเ้ ดี ยวอย่างที่ผ่านมา การเกิ ดยุค “ดอทคอม” ทาให้เกิ ด
กระแสการสร้ างโฆษณาแบบอิ นเทอร์ แอคที ฟอย่างมากมายอย่างไม่ มี
ระบบโฆษณาใดทาได้มาก่อน
Lamberti [6] ได้ศึ ก ษาการโฆษณาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต สอง
รู ปแบบเปรี ยบเทียบกันคือแบบจ่ายเงิน (Paid Search) กับแบบค้นหาเจอ
ได้ดว้ ยตัวเว็บไซต์เอง (Organic Search) ผลปรากฏว่า การยอมจ่ายเงินเพื่อ
โฆษณาท าให้ ผู้บ ริ โ ภคมี โ อกาสเข้า ชมเว็บ ไซต์ม ากกว่ า การจ่ า ยเงิ น
โฆษณาแบบแอดเวิดส์ (AdWords) เป็ นโฆษณาแบบจ่ายเงินรู ปแบบหนึ่ ง
โดยบริ การโฆษณาออนไลน์จากกูเกิล สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้โดยง่าย
จากการค้นหาสิ นค้าผ่านโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ของกูเกิล โดย
ข้อความโฆษณาจะปรากฏอยู่ดา้ นบนสุ ดหรื อด้านขวาของการค้นหาแต่
ละครั้ ง ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายสิ นค้าที่ โฆษณาผ่านกูเกิ ลแอดเวิดส์ ต้องการให้
โฆษณาของตนเองถูกคลิ กเข้าชมมากที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ เนื่ องจาก
โฆษณาของตนถูกคลิกมากเท่าไร อัตราการคลิ กผ่าน (CTR) ก็จะเพิ่มขึ้น
โอกาสขายสิ นค้าก็มีโอกาสมากขึ้น รวมทั้ง ต้นทุนต่อการคลิ ก (Cost Per
Click: CPC) ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั กูเกิ ลในการโฆษณาแอดเวิดส์ ก็จะถูกลง
และโอกาสที่เ ว็บไซต์ห ลัก จะติ ดอันดับการค้นหาในหน้าแรกของการ
สื บค้นในกูเกิลก็จะมีเพิ่มขึ้น ดังงานวิจยั ของ Jansen and Spink [7] และ
พงศ์ก ร นัน ทราช [8] ที่ ได้ศึ ก ษาและค้น พบว่าผู ้สืบ ค้นข้อมู ล จะเข้า
เว็บไซต์ที่แสดงผลเฉพาะหน้าแรกๆ เท่านั้น ดังนั้นการเพิ่มแรงจูงใจหรื อ
ดึงความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการคลิกต่อโฆษณาของตนเองจึงเป็ น
สิ่ งสาคัญ เมื่อความสนใจเกิดขึ้ น กระบวนการรับรู ้ ภายในจะทางานและ
จะมีการประมวลผล โฆษณานั้นก็จะถูกตอบสนองจากผูบ้ ริ โภค [9]
การเพิ่ ม CTR มี ด้ว ยกัน หลายวิ ธี เช่ น การเลื อ กค าหลัก ที่
เหมาะสมกับสิ นค้าที่ตอ้ งการขาย [10] การให้ CPC ที่สูงกว่าคู่แข่ง เป็ น
ต้น ในงานวิจยั นี้ ตอ้ งการเพิ่ม CTR ในอีกลักษณะหนึ่ ง โดยสนใจว่าการ
สร้ างป้ ายโฆษณาที่ แปลกตา (แต่สร้ างง่ าย) เพื่อดึ งดู ดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคไปแสดงผลบนป้ ายโฆษณาของ Google นั้น มีผลต่อ CTR
หรื อ ไม่ โดยการทดลองจะศึ ก ษาปั จ จัย ข้อ ความบนป้ ายโฆษณา ที่ มี
กรรมวิธี (Treatment) แตกต่ างกัน 5 รู ป แบบ โดยรู ปแบบแรกเป็ น
ข้อความโฆษณาปกติ หรื อเรี ยกว่าโฆษณาควบคุม ส่ วนอีก 4 รู ปแบบเป็ น
การเพิ่มคาเข้าไปในป้ ายโฆษณา โดยคาที่สนใจที่นามาศึกษาในงานวิจยั นี้
คือ 1) จุดละ “...” 2) การใช้คาแสดงคุณภาพ “มอก.” 3) การใช้คาแสดง
การลดราคา “Save_Money$_Now” และ 4) การใช้คาเครื่ องหมายการค้า
“TM” ต่อหลังป้ ายโฆษณาที่กูเกิลแอดเวิร์ด

2. กูเกิล แอดเวิดส์ และ CTR
กู เ กิ ล เริ่ ม ก่ อตั้ง เมื่ อ มกราคม พ.ศ. 2539 จากโครงงานวิ จ ัย
ส าหรั บ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข อง แลร์ รี เพจ และเซอร์ เ กย์ บริ น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด จากสมมุติฐาน
ของเสิ ร์ชเอนจินที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของของเว็บไซต์ มาจัด
อันดับการค้นหาที่ เรี ยกว่าเพจแรงก์ โดยชื่ อเสิ ร์ชเอนจิ นที่ ต้ งั มาในตอน
นั้นชื่อว่า "แบ็กรับ" (BackRub) ตามความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การลิ งก์ยอ้ นกลับไป (back links) เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของแต่ละ
เว็บ ไซต์ โดยเว็บ ไซต์ที่ มี เ ว็บ ไซต์อื่ น ลิ ง ก์ เ ข้า มาหามากที่ สุ ด จะเป็ น
เว็บไซต์ที่มีความสาคัญสู งสุ ด และจะถู กจัดอันดับไว้ดีกว่า โดยทั้งคู่ได้
ทดสอบเสิ ร์ชเอนจิน โดยใช้เซิ ร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัยสแตนพอร์ ดใน
ชื่ อโดเมนว่า google.stanford.edu [11] และต่อมาได้จดทะเบียนบริ ษทั กู
เกิล (Google Inc.) ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยใช้โรงจอดรถของ
เพื่อนที่เมืองเมนโรพาร์ กเป็ นสานักงาน โดยในขณะนั้นมีพนักงาน 4 คน
ซึ่ งรวมบริ นและเพจ และชื่ อโดเมน google.com ได้ถูก จดทะเบี ยนเมื่ อ
วันที่ 15 กันยายน ในขณะเดียวกันทั้งคู่ได้ลาพักการเรี ยน และใช้เวลาใน
การพัฒนาหาเงินทุนพัฒนาจากครอบครัว เพื่อนฝูง และนักลงทุน เป็ น
จานวนเงิ น กว่า 1.1 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ งรวมถึ งเช็ ก เงิ นจาก แอนดี
เบกโทลไชม์ ผู ้ก่ อ ตั้ง ซั น ไมโครซิ ส เต็ ม ส์ ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ.
2542 บริ ษทั ได้ยา้ ยไปยังเมืองแพโลอัล โทที่ ต้ งั ของบริ ษทั คอมพิวเตอร์
หลายแห่ ง ซึ่ งต่อมากูเกิ ลได้ยา้ ยบริ ษทั อี กครั้งไปยังเมืองเมาน์เทนวิว ไป
ยังสานักงานใหม่ในชื่ อเล่นว่ากูเกิ ลเพล็กซ์ ซึ่ งในปี 2543 กูเกิ ลได้เปิ ด
ธุ รกิ จ ในส่ วนโฆษณาในชื่ อ แอดเวิร ดส์ และ แอดเซนส์ โดยเป็ นการ
โฆษณาผ่านคาค้นหา ซึ่ งทาให้ขอ้ ความโฆษณาตรงกับความต้องการของ
ผูค้ น้ หาเนื้ อหาในเว็บไซต์ และสองส่ วนนี้ กลายมาเป็ นธุ รกิ จหลักของกู
เกิ ลร่ วมกับตัวเสิ ร์ชเอนจิน เดื อนพฤษภาคม 2543 กูเกิ ลได้มีผูใ้ ช้งาน
ค้นหาคามากกว่า 18 ล้านคาต่อวัน ซึ่ งกลายมาเป็ นเซิ ร์ชเอนจินอันดับหนึ่ ง
ของโลก และในเดือนมีนาคม 2544 เอริ ก ชมิดต์ อดีตผูบ้ ริ หารบริ ษทั โน
เวลล์ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของซันไมโครซิสเต็มส์ได้เข้ามาร่ วมงานกับกู
เกิลในตาแหน่งประธานบริ หาร [12]
แอดเวิดส์ คือ โฆษณาเว็บไซต์ต่างๆ ที่ปรากฏอยูบ่ นการค้นหา
ของกูเกิ ล โดยผูท้ ี่ ลงโฆษณาจะต้องเสี ยค่าโฆษณาให้กบั กู เกิ ลเมื่ อมี ค น
คลิ ก โฆษณานั้น อย่างไรก็ ตามการแสดงผลการค้น หาของกู เ กิ ล นั้น มี
ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์การค้นหาปกติ ซึ่ งอันดับการปรากฏในการ
ค้นหาของกูเกิลจะขึ้นอยูก่ ารให้คะแนนของกูเกิ ลหรื อเรี ยกว่า อันดับหน้า
(PageRank) และ แอดเวิดส์ ที่ตอ้ งจ่ายเงินประมูลคาที่เป็ นคาหลักในการ
ค้น หา โดยการจ่ ายเงิ น มากกว่าคู่ แ ข่ งก็ย่อมแสดงให้ ก ารปรากฏอยู่ใ น
อัน ดับต้น ๆ โอกาสการถู ก คลิ ก ก็ม ากขึ้ น ด้วย อย่างไรก็ตามอัน ดับ การ
แสดงนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายๆ ส่ วนประกอบด้วย เช่ น คุณภาพเว็บไซต์ CTR
เป็ นต้น
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อัต ราการคลิ ก ผ่ า น หรื อ CTR คื อ การอัต ราการคลิ ก ผ่า น
โฆษณาผ่านโฆษณาที่นาสร้างไว้ในแอดเวิดส์ โดยตัวเลข CTR จะแสดง
ออกมาในรู ปของเปอร์เซนต์ โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
CTR  ( A / N ) x100%

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก าหนดให้ ค าหลั ก เหล่ า นี้ ท างานในการค้น หาของกู เ กิ ล
ช่ วงเวลา 6:00 น. ถึ ง ช่วงเวลา 20:00 น. ของวันจันทร์ ถึงศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดและวันหยุดราชการ เก็ บ รวบรวมข้อมู ล ค่ าอัตราการคลิ ก ผ่าน
(CTR)
3.4 การวิเคราะห์ผล

(1)

โดยที่
A
N
ช่วงเวลาที่กาหนด

เป็ นจานวนคลิกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนด

วิเคราะห์ผลด้วยการจัดเรี ยกอันดับ CTR ของแต่ละกรรมวิธี
ใน 6 คาหลัก แล้วคานวณค่าสถิติตามสู ตรดังนี้

เป็ นจ านวนการแสดงผลทั้ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ นใน

T

ตัวเลข CTR เป็ นตัวเลขทีสาคัญ ค่าที่แสดงทาให้ทราบว่า
โฆษณานั้นเขียนได้ดีเพียงใด ถ้าหาก CTR ยิง่ มาก แสดงว่าโฆษณาที่เขียน
ไว้ยิ่งดี เช่น CTR เท่ากับ 4 หมายถึ ง ถ้ามีการแสดงผลจากการค้นหา 100
คน แสดงว่ามีคนคลิกโฆษณาเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ 4 คน เป็ นต้น
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โดยที่

3. การทดลอง
การทดลองในงานวิจยั นี้ ทาการทดลองโฆษณาบนกูเกิ ลแอด
เวิร์ดในช่วงเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดื อน เม.ย. 53 ถึ ง มี.ค. 54 โดยมีรายละเอียด
การทดลองดังนี้
3.1 คาหลักที่ใช้ในการโฆษณา

b

เป็ นจานวนบล็อก

k

เป็ นจานวนกรรมวิธี

Rj

เป็ นผลบวกของอันดับในกรรมวิธีที่ j

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองตามแผนเป็ นเวลา 1 ปี การแสดงผลบนการ
ค้นหาของกูเกิล 1,653,571 ครั้ ง และมี จานวนคลิ กรวม 10,833 ครั้ ง ผล
การทดลองดังตารางที่ 2 พบว่า ในเกือบทุกคาหลัก คือ โซล่าเซลล์ โซลาร์
เซลล์ โคมไฟถนน และไฟฉุ กเฉิ น กรรมวิธี มอก. ได้ CTR อันดับ 1 มี
เพียงคาหลักไฟกระพริ บ และโคม LED เท่านั้นที่ มอก. ได้อนั ดับ CTR
อัน ดับ ที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ ค า มอก. ใส่ เ พิ่ ม ลงไปในข้อ ความ
โฆษณามีค่า CTR สูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ มีอนั ดับเฉลี่ย (Mean Rank) จาก 6
คาหลักเท่ากับ 1.33 และกรรมวิธีที่มีอนั ดับน่าสนใจอีกกรรมวิธีคือ จุดละ
“…” ซึ่ งในคาหลัก โคม LED ได้อนั ดับ CTR อันดับ 1 และ ในคาหลัก
โซล่ าเซลล์ และโซลาร์ เซลล์ ได้อนั ดับ 2 คาหลักโคมไฟถนน และไฟ
ฉุ กเฉิ น ได้อนั ดับ 3 มีเพียง ไฟกระพริ บเท่านั้นที่ได้อนั ดับต่าสุ ด คืออันดับ
5 โดยเฉลี่ยแล้วกรรมวิธีน้ ี มีอนั ดับเฉลี่ย 2.67
กรรมวิธีก ารใช้คาแสดงการลดราคา “Save_Money$_Now”
เป็ นกรรมวิธีที่ได้อนั ดับเฉลี่ย 3.33 ซึ่ งเป็ นอัน ดับเฉลี่ ยที่สูงกว่า กรรมวิธี
ควบคุมที่ แสดงข้อความปกติ ได้อนั ดับเฉลี่ ย 3.67 และที่มาเป็ นอันดับ
สุดท้ายคือ กรรมวิธีการใช้คาเครื่ องหมายการค้า “TM” มีอนั ดับเฉลี่ย 4.00
จากการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า การใช้คาแสดงคุณภาพ “มอก.” ทาให้อตั ราการ
คลิกผ่านเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือใช้จุดละ “…” และการใช้คาแสดง
การลดราคา “Save_Money$_Now” ตามล าดับ และการใช้ค าแสดง
เครื่ องหมายการค้า “TM” ไม่มีผลทาให้อตั ราการคลิกผ่านเพิม่ ขึ้น

ค าหลัก ที่ ใ ช้ใ นการโฆษณาครั้ งนี้ ประกอบไปด้ว ย ค าหลัก
ทั้งหมด 6 คาหลัก ได้แก่ “โซล่ าเซลล์” “โซลาร์ เ ซลล์” “โคมไฟถนน”
“ไฟกระพริ บ” “ไฟฉุกเฉิ น” และ “โคม LED” ดังนั้นคาหลักเหล่านี้ จะทา
ให้เว็บไซต์เป้ าหมายถูกแสดงผล เมื่อผูบ้ ริ โภคค้นหาด้วยคาเหล่าเหล่านี้
บนการค้นหาด้วยกูเกิล
3.2 แผนการทดลอง
การทดลองในงานวิจยั นี้ ดาเนิ นการตามแผนการทดลองแบบ
บล๊อคสุ่ ม (Randomized Complete Block Design: RBD) โดยใช้วิธีทาง
สถิตินอนพาราเมติก Friedman Test for 2-way Analysis of Variance by
Rank [13, 14] โดยมีสมมติฐานงานวิจยั คือ การสร้ างป้ ายโฆษณาตาม
แผนการทดลองดึ งดูดความสนใจของผูค้ น้ หาในกูเกิ ลทาให้มีผลต่อการ
คลิกป้ ายโฆษณาเพิ่มขึ้น
ปั จจัยที่ตอ้ งการศึกษาคื อ “คาที่แสดงในป้ ายโฆษณา” ที่มี 5
กรรมวิธี คือ 1) จุดละ “...” 2) การใช้คาแสดงคุณภาพ “มอก.” 3) การใช้
คาแสดงการลดราคา “Save_Money$_Now” 4) การใช้คาเครื่ องหมาย
การค้า “TM” ต่อหลังป้ ายโฆษณาที่กูเกิลแอดเวิร์ด และ 5) ป้ ายโฆษณา
ควบคุมที่ไม่เพิม่ คาใดๆ เพิม่ เติม
บล็อกคือ คาหลักที่ ทาการทดลองต่างๆ กัน 6 คาหลัก คือ 1)
“โซล่าเซลล์” 2) “โซลาร์ เซลล์” 3) “โคมไฟถนน” 4) “ไฟกระพริ บ” 5)
“ไฟฉุกเฉิ น” และ 6) “โคม LED” แผนการทดลองแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาหลัก 6 คา ที่โฆษณาบนป้ ายโฆษณาที่แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี

คาหลัก

...

ปัจจัย
Save_Money$_Now

มอก.

โซล่าเซลล์
โซลาร์เซลล์
โคมไฟถนน
ไฟกระพริบ
ไฟฉุกเฉิน
โคม LED

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง
คาหลัก

ปัจจัย
...
มอก.
TM
ควบคุม
Chi-Square
Save_Money$_Now
CTR (%) อันดับ CTR (%) อันดับ CTR (%)
อันดับ CTR (%) อันดับ CTR (%) อันดับ

โซล่าเซลล์

1.13

2

1.15

1

0.93

5

1.07

3

1

4

โซลาร์เซลล์

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

ไฟกระพริบ

2.69

5

3.12

2

3.4

1

2.75

4

3.1

3

ไฟฉุกเฉิน

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

*ระดับนัยสาคัญ 0.05
5

4

3.67

10.667

P-Value

0.031*

TM

ควบคุม

ประวัติ

ชื่อ นามสกุล
ที่ติดต่ อ
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ งปัจจุบัน
ประสบการณ์ทางาน

สาขางานวิจัยที่สนใจ

นายวฐา มินเสน (Mr. Watha Minsan)
E-Mail: wathaminsan@gmail.com
Website: http://watha.gendit.com
1) ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
2) วท.ม. (สาขาสถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
3) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- อาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- ผูช้ ่วยหัวหน้าภาควิชาสถิติ
1) นักคอมพิวเตอร์สนับสนุนตัวแทน บริ ษทั AIA Thailand
2) นักวิเคราะห์ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทยจากัด (มหาชน)
3) นักวิทยาศาสตร์สถิติ บริ ษทั LTEC Fujikura
4) ปัจจุบนั อาจารย์ประจา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- การหาค่าที่เหมาะสม (Optimization)
- การควบคุมขบวนการด้วยสถิติ (SPC) การควบคุมคุณภาพ (QC) และการวิจยั การดาเนินงาน (OR)
- การวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้วยการสุ่ มสารวจข้อมูล
- การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer) และพัฒนาเว็บไซด์ (Web Site)
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ประวัติ

ชื่อ นามสกุล
ที่ติดต่ อ
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

นางปรารถนา มินเสน (Mrs. Pradthana Minsan)
E – Mail : pradthana.m@gmail.com
- Ph.D. (Statistics), National Institute of Development Administration, Thailand, 2010
- M.S.(Applied Statistics), Chiang Mai University, Thailand, 2000.
- B.Sc.(Statistics), Chiang Mai University, Thailand, 1998.
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่
- รองผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
- นายทะเบียน สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่ 2543 – ปัจจุบนั
- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ (2554)
- วิทยากรอบรม โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติต่องานวิจยั ทางการแพทย์ แก่บุคลากรโรงพยาบาลประสาท
เชี ยงใหม่ 2547.
- วิทยากรอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS แต่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
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