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บทคดัย่อ 

ในงานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบการ
เพิม่ตวัค าเขา้ไปในป้ายโฆษณาบนกเูกลิแอดเวริด์สามารถเพิม่อตัราการ
คลกิผา่น (CTR) ได ้ค าทีถู่กเพิม่ใหก้บัป้ายโฆษณา ไดแ้ก่ 1) “…” และ 
“Save_money$_Now!” 2) “…” และ “มอก.” 3) “มอก.” และ 
“ Save_money$_Now!” แ ล ะ  4 )  “…”  “ ม อ ก . ”  แ ล ะ 
“Save_money$_Now!” ค าเหล่าน้ีจะถูกน าไปเพิม่ในป้ายโฆษณาทีกู่
เกิลแอดเวิร์ด โดยท าการทดลองเปรียบเทียบอัตราการคลิกผ่าน 
ระหว่างตวัอกัษรทีเ่พิม่ในป้ายโฆษณาเหล่าน้ีกบัป้ายโฆษณาควบคุมที่
ไม่มกีารเพิม่อกัษร โดยไดท้ าการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่ม ซึ่งในงานวจิยัครัง้นี้ได้ทดลองกบัค าหลกัทัง้หมด 7 ค าหลกั 
ไดแ้ก่ “โคมไฟถนน” “ไฟกระพรบิ” “ราคาโคมไฟ” “โซล่าเซลล์” 
“พลงังานแสงอาทติย์” “ไฟจราจร” และ“ไฟฉุกเฉิน” เก็บขอ้มูลตาม
แผนการทดลองระยะเวลา 60 วนั มกีารแสดงผลบนการคน้หาของกูเกลิ
ทัง้หมด 178,029 ครัง้ และมจี านวนคลกิทัง้หมด 3,934 ครัง้ 

จากการวจิยัท าให้ทราบว่า การใช้ค าแสดงคุณภาพและค าแสดง
การลดราคา “มอก. และ Save_money$_Now!” เพิม่ในป้ายโฆษณา ท า
ใหอ้ตัราการคลกิผ่าน(CTR) เพิม่ขึน้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
รองลงมาคอื การใส่จุดละและค าแสดงคุณภาพ “… และ มอก.” 
ตามล าดบั และผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าป้ายโฆษณาควมคุมทีไ่ม่ได้
เพิม่ค าใดๆ มอีตัราการคลกิผา่น(CTR) ทีน้่อยทีสุ่ด  
ค าส าคญั: โฆษณา/กเูกลิ/แอดเวริด์/อตัราการคลกิผา่น 
 

Abstract 
The propose of this study, we analyze and compare words 

addition technique that affect to increase click-through rate (CTR) 
on ads keywords in Google AdWords. The additional words on 
ads keyword which compare as follows: 1) “…” and 
“Save_money$_Now!” 2) “…”  and “มอก.” 3) “มอก.” and 
“Save_money$_Now!” and 4) “…”  “มอก.” and 
“Save_money$_Now!”. These words are added 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 seven keywords: “โคมไฟ
ถนน” “ไฟกระพรบิ” “ราคาโคมไฟ” “โซล่าเซลล”์ “พลงังานแสงอาทติย”์ 

“ไฟจราจร” and “ไฟฉุกเฉิน” for 60 days, 178,029 Google search 
and 3,934 clicks.  

We found that all of words affect to increase CTR on Google 
AdWords. The badge of “Thai Industrial Standard mark” and and 
“Save_money$_Now!” has significantly maximize CTR. Second, 
the CTR of horizontal ellipsis “…” and the badge of “Thai Industrial 
Standard mark” respectively.  Furthermore, control advertisement 
that without additional word is the lowest of CTR.  
Keyword: Ads/Google/AdWords 
 
1. บทน า 

การโฆษณาเป็นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเขา้ถึง
ผูบ้รโิภคจ านวนมากทีอ่ยู่อย่างกระจดักระจายไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ โดย
น าเสนอผา่นสือ่ต่างๆ ก่อใหเ้กดิการรูจ้กัและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอื
การใชบ้รกิารนัน้ๆ [1] และปจัจุบนัเป็นยุคทีโ่ลกไรพ้รมแดน ทุกจุดบน
โลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยโลกของ
อนิเทอรเ์น็ต [2] จนกระทัง่ปี 2005 กูเกลิไดเ้ปิดตวั กูเกลิแอดเวริด์ 
(Google AdWords) และเริม่เป็นทีน่ิยมในประเทศไทย [3] แอดเวริด์
ท างานในระบบ PPC หรอื Pay Per Click ซึง่เป็นการโฆษณาผา่นค า
ค้นหาเมื่อมีผู้ค้นบนกูเกิลโดยใช้ค าหลักค าใดค าหนึ่ง ลักษณะการ
แสดงผลของแอดเวริด์จะมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของเวบ็ไซดร์วมไป
ถงึค าคน้หาหรอืคยีเ์วริด์ และผูล้งโฆษณาจะเสยีเงนิต่อเมือ่มคีนคลกิป้าย
โฆษณาเข้าไปในเว็บไซด์เท่านัน้ ในกูเกิลเรียกการโฆษณาแบบนี้ว่า 
CPC หรอื Cost Per Click (ตน้ทุนต่อการคลกิ) ซึง่เมือ่มกีารคลกิทีป้่าย
โฆษณา ผู้ลงโฆษณาก็จะเสยีเงินในราคาก าหนดไว้ต่อคลิก ซึ่งค่าที่
สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการคลกิเขา้ชมเวบ็ไซดค์อืค่าอตัราการคลกิผา่น
หรอื CTR เป็นค่าทีบ่อกคุณภาพของป้ายโฆษณาไดอ้ย่างชดัเจนทีสุ่ด 
ท าให้ทราบว่าป้ายโฆษณาต่างๆ สามารถดงึดูดให้ผูท้ าการค้นหาคลกิ
โฆษณาหรือไม่ เนื่องจากค่า CTR เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนระหว่าง
จ านวนการคลกิลงิค์โฆษณากบัจ านวนการแสดงผลของโฆษณา เมื่อมี
การคลกิป้ายโฆษณามากขึน้ ค่า CTR จะยิง่สงูขึน้ บรษิทัมโีอกาสทีจ่ะ
สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น  ดังนั ้น  การโฆษณาออนไลน์บน
อนิเทอรเ์น็ตจงึมอีทิธพิลอย่างมากและเป็นช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อย มี
ค่าใชจ้า่ยหรอืงบประมาณในการโฆษณาต ่า การคน้หาขอ้มลูดว้ยตนเอง
บนโลกอนิเทอรเ์น็ตหรอืการใช ้Search Engine จงึเหมาะกบัการควบคุม
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งบโฆษณาทุกขนาดกจิการ เป็นการเพิม่ช่องทางการตลาดใหก้จิการไป
ปรากฏทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัสามารถเจาะจงและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุดบนหน้าอินเทอร์เน็ต สามารถจัดท าโฆษณาให้มีความ
หลากหลายได้ [4] ท าให้โอกาสทางธุรกิจบนโลกอนิเทอร์เน็ตจะยิง่ทวี
ความเขม้ขน้และมกีารแขง่ขนัสงูขึน้เรือ่ยๆ  

จากการศกึษาของ วฐา มนิเสนและปรารถนา มนิเสน [5] ท าให้
ทราบวา่ การใชค้ าแสดงคุณภาพ “ มอก.” ท าให ้CTR เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิรองลงมาคอื จุดละ “ … ” และ การใชค้ าแสดง
การลดราคา “ Save_Money$_Now!” ตามล าดบั จากค าทีม่ผีลท าให ้
CTR เพิม่ขึน้ดงักล่าวจงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาเพิม่เตมิ นัน่คอืถา้น าค า
ทีม่อีทิธพิลต่อ CTR ทัง้ 3 ค า มาใชร้่วมกนั จะท าให้ CTR เพิม่ขึน้ได้
หรอืไม ่ดงันัน้การโฆษณาผา่นแอดเวริด์ ชนิด CPC จงึสรา้งป้ายโฆษณา
ทีม่คี าหรอืกรรมวธิตี่างๆ 5 กรรมวธิ ีไดแ้ก่ 1) จุดละและใชค้ าแสดงการ
ลดราคา “…” และ “Save_money$_Now!” 2) จุดละและใช้ค าแสดง
คุณภาพ “…” และ “มอก.” 3) ใชค้ าแสดงคุณภาพและใชค้ าแสดงการลด
ราคา “มอก.” และ “Save_money$_Now!” 4) จุดละ ใชค้ าแสดงคุณภาพ
และใช้ค าแสดงการลดราคาพร้อมกนัทัง้ 3 ค า “…” “มอก.” และ 
“Save_money$_Now!” และ 5) ป้ายโฆษณาควบคุมทีไ่ม่เพิม่ค าใดๆ 
กรรมวธิตี่างๆ เหล่านี้นัน้จะมผีลต่อการคลกิป้ายโฆษณาหรอืไม ่ 

การเพิม่แรงจูงใจหรอืดงึความสนใจของผู้บรโิภคให้เกิดการคลิก
โฆษณาเป็นสิง่ส าคญั ในการศกึษาครัง้นี้ต้องการเพิม่ CTR ให้กบัป้าย
โฆษณา โดยจะท าการเพิม่ค าหรอืกรรมวธิตี่างๆ ขา้งตน้ เขา้ไปในป้าย
โฆษณา และท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 
2. วิธีการ 
 งานวจิยันี้ไดท้ าการทดลองโฆษณาบนกเูกลิแอดเวริด์เป็นระยะเวลา 
60 วนั ตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม 2554 ถงึ 14 ตุลาคม 2554 ซึง่ได้
ก าหนดใหค้ าหลกัท างานในการคน้หาบน Search Engine ของกูเกลิใน
ชว่งเวลา 6.00 น. – 20.00 น. โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารทดลองดงันี้ 
 
2.1 แบบแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบบลอ็กสุม่(Randomized Complete Block 
Design : RBD) [6] นัน่คอื มกีารก าหนดปจัจยัหรอืกรรมวธิทีีต่อ้งการ
ศกึษาทัง้หมด 5 กรรมวธิ ีได้แก่ 1) จุดละและใช้ค าแสดงการลดราคา 
“…” และ “Save_money$_Now!” 2) จุดละและใชค้ าแสดงคุณภาพ “…” 
และ “มอก.” 3) ใชค้ าแสดงคุณภาพและใชค้ าแสดงการลดราคา “มอก.” 
และ “Save_money$_Now!” 4) จุดละ ใชค้ าแสดงคุณภาพและใชค้ า
แสดงการลดราคาพร้อมกันทัง้  3 ค า “…” “มอก.” และ 
“Save_money$_Now!” และ 5) ป้ายโฆษณาควบคุมทีไ่มเ่พิม่ค าใดๆ 

บลอ็ก(Block) คอื ค าหลกัทีใ่ชใ้นการทดลองมทีัง้หมด 7 ค าหลกั 
คอื 1) “โคมไฟถนน” 2) “ไฟกระพรบิ” 3) “ราคาโคมไฟ” 4) “โซล่าเซลล์” 
5) “พลงังานแสงอาทติย”์ 6) “ไฟจราจร” และ 7) “ไฟฉุกเฉิน”  
 
2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ท าการเกบ็ขอ้มลูอตัราการคลกิ(CTR) ซึง่เป็นค่าอตัราสว่นทีแ่สดง
ใหเ้หน็ว่าผูท้ีท่ าการคน้หาค าหลกับน Search Engine ของกูเกลิคลกิ
โฆษณาบอ่ยเพยีงใด โดยท าการเกบ็ขอ้มลูผา่นชื่อบญัชผีูใ้ชข้อง Google 
AdWords ในวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เป็นเวลาทัง้หมด 60 วนั ตามช่วงเวลา

ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ค่าอัตราการคลิกผ่านหรือ  Click-Through-Rate 
(CTR) สามารถค านวณไดจ้าก 
 

     CTR = 
 

 
 × 100       (1) 

 
เมือ่  A คอื จ านวนการคลกิลงิคโ์ฆษณาของค าหลกันัน้ๆ 
 B คอื จ านวนการแสดงผลโฆษณาของค าหลกันัน้ๆ 
 
2.3 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ขัน้ตอนที่ 1 ท าการทดสอบสมมตฐิานว่าขอ้มูล CTR ของแต่ละ
กรรมวธิมีกีารแจกแจงปกตหิรอืไม ่โดยใช ้The Kolmogorov – Smirnov 
Test ในโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (ขอ้มลูมกีารแจกแจงปกต)ิ 

ขัน้ตอนที ่2 ท าการทดสอบความแปรปรวนวา่ขอ้มลู CTR ของแต่
ละกรรมวธิมีคีวามแปรปรวนเท่ากนัหรอืไม่ โดยใช ้Levene’s Test ใน
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (ขอ้มลูมคีวามแปรปรวนไมเ่ทา่กนั)  

ขัน้ตอนที ่3 น าขอ้มลู CTR ของแต่ละค าหลกัมาท าการจดัอนัดบั 1 
ถงึ 5 ตามกรรมวธิตี่างๆ โดยอนัดบัที ่1 คอืกรรมวธิทีีใ่หค้่า CTR สงูทีสุ่ด
ในแต่ละค าหลกั และอนัดบัที ่5 คอืกรรมวธิทีีใ่หค้่า CTR น้อยทีสุ่ดของ
แต่ละค าหลกั และท าการทดสอบสมมตฐิานในการสรา้งป้ายโฆษณาตาม
แผนการทดลอง กรรมวธิหีรอืค าต่างๆ ทีถู่กเพิม่เขา้ไปในป้ายโฆษณา
สามารถดงึดดูความสนใจและมผีลท าใหผู้ท้ าการคน้หาบนกูเกลิคลกิป้าย
โฆษณาของบรษิทัเพิม่มากขึน้หรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารทางสถตินิอนพารา
เมตกิ Friedman Test for two-way Analysis of Variance by rank 
ทดสอบสมมตฐิานในโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS [7,8]    

การทดสอบ Friedman Test for two-way Analysis of Variance 
by rank มสีมการดงันี้  
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เมือ่  n  เป็นขนาดหรอืจ านวนค าหลกั(Block) 
       K  เป็นจ านวนกรรมวธิหีรอืสถานการณ์ทดลอง(Treatment) 
       Ri เป็นผลรวมของอนัดบัในกรรมวธิหีรอืสถานการณ์ทดลองที ่i 
 

ขัน้ตอนที่ 4 ท าการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลที่ได้จากการ
ทดลองของแต่ละกรรมวธิ ี
 
3. ผลและอภิปราย 

จากการศกึษาและทดลองตามแผนการทดลองเป็นระยะเวลา 60 
วนั พบว่า การใช้ค าแสดงคุณภาพและใช้ค าแสดงการลดราคา “มอก.” 
และ “Save_money$_Now!” มอีตัราการคลกิผา่นเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิโดยมอีนัดบัเฉลีย่เท่ากบั 2.14 รองลงมาคอื การใช้
จุดละและใชค้ าแสดงคุณภาพ “…” และ “มอก.” มอีนัดบัโดยเฉลีย่เท่ากบั 
2.29 และการใชจุ้ดละ และใชค้ าแสดงคุณภาพ และใชค้ าแสดงการลด
ราคาพรอ้มกนัทัง้หมด “…”  “มอก.” และ “Save_money$_Now!” มี
อนัดบัโดยเฉลีย่เท่ากบั 2.57 ในสว่นป้ายโฆษณาควบคุมทีไ่มไ่ดเ้พิม่ค า
ใดๆ มอีนัดบัการคลกิผา่นเพิม่ขึน้น้อยทีสุ่ด ซึง่ผลการทดลองไดแ้สดงไว้
ในตารางที ่1 



(ฉบบัร่าง) 

The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University. 

 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดลองของแต่ละกรรมวธิ ี

 
 
และตารางที่ 2 เป็นการแสดงป้ายโฆษณาของทุกค าหลักในแต่ละ
กรรมวธิ ีดงัทีไ่ดแ้นบมาทา้ยเอกสาร 
 
4. บทสรปุ 

จากการศกึษาท าใหเ้หน็ว่าค าต่างๆ หรอืกรรมวธิตี่างๆ ทีถู่กเพิม่
เขา้ไปในป้ายโฆษณานัน้ มผีลท าใหก้ารคลกิเขา้ชมเวบ็ไซดเ์พิม่มากขึน้ 
สามารถดงึดดูความสนใจใหผู้ท้ าการคน้หาบน Search Engine ของกู
เกลิคลกิป้ายโฆษณาต่างๆ ทีส่รา้งขึน้ได้ เพิม่โอกาสในการขายสนิค้า 
เพิม่ยอดการจ าหน่าย เพิม่อตัราการเขา้ชม และท าใหส้นิคา้ของบรษิทั
เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ โดยเฉพาะการใชค้ าแสดงคุณภาพและการใชค้ าแสดง
การลดราคา “มอก. และ Save_money$_Now!” มผีลใหผู้ค้น้หาคลกิเขา้
ชมเวบ็ไซด์มากที่สุด เนื่องจากเป็นค าที่แสดงถึงคุณภาพของสนิค้าที่
ไดร้บัการยอมรบัและเป็นค าทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูซ้ือ้จะประหยดัเงนิเมือ่ซือ้
สนิคา้ใดๆ ของบรษิทัฯ ประกอบกบัจากการศกึษาของ วฐา มนิเสนและ
ปรารถนา มนิเสน[5] พบวา่การใชค้ าแสดงคุณภาพ “ มอก.” ท าให ้CTR 
เพิม่ขึน้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิรองลงมาคอื จุดละ “ … ” 
และ การใชค้ าแสดงการลดราคา “ Save_Money$_Now!” ตามล าดบั
ดงันัน้จงึเป็นทีย่นืยนัไดอ้ย่างดวีา่ การเพิม่ค าทีแ่สดงคุณภาพของสนิคา้ 
เช่น มอก. จะมผีลที่ท าให้ CTR สูงขึน้ และค านี้สามารถประยุกต์ใช้
รว่มกบัค าอื่นๆ เพิม่เตมิลงไปในป้ายโฆษณาไดต้ามความเหมาะสมของ
การโฆษณานัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าการโฆษณาสินค้าที่ไม่มีเรื่อง
เกี่ยวกบัการรบัรองคุณภาพ การประยุกต์ใช้จุดละหรอืการใช้ค าแสดง
การลดราคา “ Save_Money$_Now!” เพิ่มเข้าไปในป้าย ก็เป็น
ทางเลอืกทีด่สีามารถท าให ้CTR เพิม่ขึน้ไดเ้ชน่กนั 

งานวจิยันี้ก าลงัถูกด าเนินการวจิยัอย่างต่อเนื่องกบัค าหลกัอื่นๆ 
และกรรมวธิอีื่นๆ เพื่อเพิม่ CTR ใหส้งูยิง่ขึน้ โดยกลุ่มผูว้จิยัจะน าเสนอ
ผลงานในโอกาสต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกล่าวขอบคุณบริษัท เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลย ี
จ ากดั (www.gendit.com) ทีไ่ดใ้หทุ้นสนับสนุนการวจิยัในครัง้นี้  และ
ขอบคุณภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ที่มี
นโยบายการสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ท างานวจิยัได้อย่าง
เตม็ทีจ่นงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วง สุดทา้ยนี้ขอบคุณพอ่ คุณแมแ่ละครอบครวั 

รวมไปถงึผู้ที่เกี่ยวขอ้งในงานวจิยัครัง้นี้ทุกๆท่าน ที่คอยให้ค าปรกึษา 
ค าแนะน า ใหค้วามชว่ยเหลอืและคอยสนบัสนุนงานวจิยันี้จนส าเรจ็ลุล่วง
ไปดว้ยด ี
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CTR อนัดบั CTR อนัดบั CTR อนัดบั CTR อนัดบั CTR อนัดบั
โคมไฟถนน 12.24 2 11.03 4 12.61 1 12.08 3 10.04 5
ไฟกระพรบิ 5.08 4 5.38 2 5.82 1 5.33 3 5.07 5
ราคาโคมไฟ 0.82 4 1.20 1 0.80 5 1.10 2 0.89 3
โซลา่เซลล์ 1.66 5 2.34 2 1.78 3 2.35 1 1.76 4
พลงังานแสงอาทติย์ 1.03 5 1.319 2 1.10 3 1.320 1 1.06 4
ไฟจราจร 4.47 5 7.31 2 7.70 1 6.82 4 6.87 3
ไฟฉุกเฉิน 5.39 2 5.22 3 5.82 1 5.04 4 4.20 5
Mean Rank 3.86 2.29 2.14 2.57 4.14

ค าหลกั (Block)
กรรมวธิ ี(Treatment)

*ระดบันยัส าคญั 0.05

Chi-Square P-value

9.714 0.046*

... , Save_Money$_Now! … , มอก. มอก. , Save_Money$_Now! … , มอก. , Save_Money$_Now!  ควบคุม

http://www.internet-marketing-international.co.th/internetadvertising.html
http://www.internet-marketing-international.co.th/internetadvertising.html
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ตารางที ่2 แสดงป้ายโฆษณาของทุกค าหลกัในแต่ละกรรมวธิ ี

 

โคมไฟถนน 

ไฟกระพริบ

ราคาโคมไฟ

โซล่าเซลล์

พลงังานแสงอาทิตย์

ไฟจราจร

ไฟฉุกเฉิน

ราคาโคมไฟ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ โคมไฟในกระบบจราจร

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

โซลา่เซลล ์ผลติโดยGendit

รบัออกแบบ ระบบจราจร โซลา่เซลล์

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

พลงังานแสงอาทติย ์Gendit

ออกแบบระบบจราจรพลงังานแสงอาทติย์

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ไฟจราจร คณุภาพสงู Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟจราจร

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ไฟฉุกเฉิน ผลติโดย Gendit

รบัออกแบบ ไฟฉุกเฉิน หลายรปูแบบ

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ราคาโคมไฟ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ โคมไฟในกระบบจราจร

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โซลา่เซลล ์ผลติโดยGendit

รบัออกแบบ ระบบจราจร โซลา่เซลล์

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

พลงังานแสงอาทติย ์Gendit

ออกแบบระบบจราจรพลงังานแสงอาทติย์

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟจราจร คณุภาพสงู Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟจราจร

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟฉุกเฉิน ผลติโดย Gendit

รบัออกแบบ ไฟฉุกเฉิน หลายรปูแบบ

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ราคาโคมไฟ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ โคมไฟในกระบบจราจร...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โซลา่เซลล ์ผลติโดยGendit

รบัออกแบบ ระบบจราจร โซลา่เซลล์...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

พลงังานแสงอาทติย ์Gendit

ออกแบบระบบจราจรพลงังานแสงอาทติย.์..

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟจราจร คณุภาพสงู Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟจราจร...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟฉุกเฉิน ผลติโดย Gendit

รบัออกแบบ ไฟฉุกเฉิน หลายรปูแบบ ...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ราคาโคมไฟ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ โคมไฟในกระบบจราจร...

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โซลา่เซลล ์ผลติโดยGendit

รบัออกแบบ ระบบจราจร โซลา่เซลล์...

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

พลงังานแสงอาทติย ์Gendit

ออกแบบระบบจราจรพลงังานแสงอาทติย.์..

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟจราจร คณุภาพสงู Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟจราจร...

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ไฟฉุกเฉิน ผลติโดย Gendit

รบัออกแบบ ไฟฉุกเฉิน หลายรปูแบบ ...

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

ราคาโคมไฟ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ โคมไฟในกระบบจราจร...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

โซลา่เซลล ์ผลติโดยGendit

รบัออกแบบ ระบบจราจร โซลา่เซลล์...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

พลงังานแสงอาทติย ์Gendit

ออกแบบระบบจราจรพลงังานแสงอาทติย.์..

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ไฟจราจร คณุภาพสงู Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟจราจร...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ไฟฉุกเฉิน ผลติโดย Gendit

รบัออกแบบ ไฟฉุกเฉิน หลายรปูแบบ ...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

โคมไฟถนน บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย โคมไฟถนน...

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โคมไฟถนน บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย โคมไฟถนน...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

โคมไฟถนน บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย โคมไฟถนน

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โคมไฟถนน บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย โคมไฟถนน...

เน้นคณุภาพ(มอก.) บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

โคมไฟถนน บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย โคมไฟถนน

เน้นคณุภาพ บรกิาร ราคาประหยดั

www.Gendit.com/

ไฟกระพรบิ บรษิทั Gendit

รบัออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ไฟกระพรบิ...
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