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บทคัดย่อ
ในงานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
เพิม่ ตัวคาเข้าไปในป้ายโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิรด์ สามารถเพิม่ อัตราการ
คลิกผ่าน (CTR) ได้ คาทีถ่ ูกเพิม่ ให้กบั ป้ายโฆษณา ได้แก่ 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$_Now!” คาเหล่านี้จะถูกนาไปเพิม่ ในป้ายโฆษณาทีก่ ู
เกิล แอดเวิร์ด โดยท าการทดลองเปรีย บเทีย บอัต ราการคลิก ผ่ า น
ระหว่างตัวอักษรทีเ่ พิม่ ในป้ายโฆษณาเหล่านี้กบั ป้ายโฆษณาควบคุมที่
ไม่มกี ารเพิม่ อักษร โดยได้ทาการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่ม ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ทดลองกับคาหลักทัง้ หมด 7 คาหลัก
ได้แก่ “โคมไฟถนน” “ไฟกระพริบ” “ราคาโคมไฟ” “โซล่าเซลล์”
“พลังงานแสงอาทิตย์” “ไฟจราจร” และ“ไฟฉุ กเฉิน” เก็บข้อมูลตาม
แผนการทดลองระยะเวลา 60 วัน มีการแสดงผลบนการค้นหาของกูเกิล
ทัง้ หมด 178,029 ครัง้ และมีจานวนคลิกทัง้ หมด 3,934 ครัง้
จากการวิจยั ทาให้ทราบว่า การใช้คาแสดงคุณภาพและคาแสดง
การลดราคา “มอก. และ Save_money$_Now!” เพิม่ ในป้ายโฆษณา ทา
ให้อตั ราการคลิกผ่าน(CTR) เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
รองลงมาคือ การใส่จุดละและคาแสดงคุณภาพ “… และ มอก.”
ตามลาดับ และผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าป้ายโฆษณาควมคุมทีไ่ ม่ได้
เพิม่ คาใดๆ มีอตั ราการคลิกผ่าน(CTR) ทีน่ ้อยทีส่ ุด
คาสาคัญ: โฆษณา/กูเกิล/แอดเวิรด์ /อัตราการคลิกผ่าน
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” “ไฟกระพริบ” “ราคาโคมไฟ” “โซล่าเซลล์” “พลังงานแสงอาทิตย์”

“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. บทนา
การโฆษณาเป็ นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเข้า ถึง
ผูบ้ ริโภคจานวนมากทีอ่ ยู่อย่างกระจัดกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดย
นาเสนอผ่านสือ่ ต่างๆ ก่อให้เกิดการรูจ้ กั และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าหรือ
การใช้บริการนัน้ ๆ [1] และปจั จุบนั เป็ นยุคทีโ่ ลกไร้พรมแดน ทุกจุดบน
โลกสามารถเชื่อ มโยงถึง กัน ได้ใ นระยะเวลาอัน รวดเร็ว ด้ว ยโลกของ
อินเทอร์เน็ต [2] จนกระทังปี
่ 2005 กูเกิลได้เปิ ดตัว กูเกิลแอดเวิรด์
(Google AdWords) และเริม่ เป็ นทีน่ ิยมในประเทศไทย [3] แอดเวิรด์
ทางานในระบบ PPC หรือ Pay Per Click ซึง่ เป็ นการโฆษณาผ่านคา
ค้น หาเมื่อ มีผู้ค้น บนกู เ กิล โดยใช้ค าหลัก ค าใดค าหนึ่ ง ลัก ษณะการ
แสดงผลของแอดเวิรด์ จะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซด์รวมไป
ถึงคาค้นหาหรือคียเ์ วิรด์ และผูล้ งโฆษณาจะเสียเงินต่อเมือ่ มีคนคลิกป้าย
โฆษณาเข้า ไปในเว็บไซด์เท่า นัน้ ในกูเ กิล เรี ย กการโฆษณาแบบนี้ว่า
CPC หรือ Cost Per Click (ต้นทุนต่อการคลิก) ซึง่ เมือ่ มีการคลิกทีป่ ้ าย
โฆษณา ผู้ล งโฆษณาก็จ ะเสีย เงิน ในราคาก าหนดไว้ต่อ คลิก ซึ่ง ค่า ที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการคลิกเข้าชมเว็บไซด์คอื ค่าอัตราการคลิกผ่าน
หรือ CTR เป็ นค่าทีบ่ อกคุณภาพของป้ายโฆษณาได้อย่างชัดเจนทีส่ ุด
ทาให้ทราบว่าป้ายโฆษณาต่างๆ สามารถดึงดูดให้ผูท้ าการค้นหาคลิก
โฆษณาหรือ ไม่ เนื่ อ งจากค่า CTR เป็ น ค่า ที่แ สดงอัต ราส่ว นระหว่า ง
จานวนการคลิกลิงค์โฆษณากับจานวนการแสดงผลของโฆษณา เมื่อมี
การคลิกป้ายโฆษณามากขึน้ ค่า CTR จะยิง่ สูงขึน้ บริษทั มีโอกาสทีจ่ ะ
สามารถขายสิ น ค้ า ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั ้น การโฆษณาออนไลน์ บ น
อินเทอร์เน็ตจึงมีอทิ ธิพลอย่างมากและเป็ นช่ องทางการจาหน่ ายสินค้าที่
เข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ใช้เ วลาน้ อ ย มี
ค่าใช้จา่ ยหรืองบประมาณในการโฆษณาต่า การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ Search Engine จึงเหมาะกับการควบคุม
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งบโฆษณาทุกขนาดกิจการ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กจิ การไป
ปรากฏทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ม ากที่สุ ด บนหน้ า อิน เทอร์เ น็ ต สามารถจัด ท าโฆษณาให้ม ีค วาม
หลากหลายได้ [4] ทาให้โอกาสทางธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตจะยิง่ ทวี
ความเข้มข้นและมีการแข่งขันสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
จากการศึกษาของ วฐา มินเสนและปรารถนา มินเสน [5] ทาให้
ทราบว่า การใช้คาแสดงคุณภาพ “ มอก.” ทาให้ CTR เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รองลงมาคือ จุดละ “ … ” และ การใช้คาแสดง
การลดราคา “ Save_Money$_Now!” ตามลาดับ จากคาทีม่ ผี ลทาให้
CTR เพิม่ ขึน้ ดังกล่าวจึงทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาเพิม่ เติม นัน่ คือถ้านาคา
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ CTR ทัง้ 3 คา มาใช้ร่วมกัน จะทาให้ CTR เพิม่ ขึน้ ได้
หรือไม่ ดังนัน้ การโฆษณาผ่านแอดเวิรด์ ชนิด CPC จึงสร้างป้ายโฆษณา
ทีม่ คี าหรือกรรมวิธตี ่างๆ 5 กรรมวิธ ี ได้แก่ 1) จุดละและใช้คาแสดงการ
ลดราคา “…” และ “Save_money$_Now!” 2) จุดละและใช้คาแสดง
คุณภาพ “…” และ “มอก.” 3) ใช้คาแสดงคุณภาพและใช้คาแสดงการลด
ราคา “มอก.” และ “Save_money$_Now!” 4) จุดละ ใช้คาแสดงคุณภาพ
และใช้คาแสดงการลดราคาพร้อมกันทัง้ 3 คา “…”
“มอก.” และ
้
“Save_money$_Now!” และ 5) ปายโฆษณาควบคุมทีไ่ ม่เพิม่ คาใดๆ
กรรมวิธตี ่างๆ เหล่านี้นนั ้ จะมีผลต่อการคลิกป้ายโฆษณาหรือไม่
การเพิม่ แรงจูงใจหรือดึงความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดการคลิก
โฆษณาเป็ นสิง่ สาคัญ ในการศึกษาครัง้ นี้ต้องการเพิม่ CTR ให้กบั ป้าย
โฆษณา โดยจะทาการเพิม่ คาหรือ กรรมวิธตี ่างๆ ข้างต้น เข้าไปในป้าย
โฆษณา และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากการทดลอง
2. วิ ธีการ
งานวิจยั นี้ได้ทาการทดลองโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิรด์ เป็ นระยะเวลา
60 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึง 14 ตุลาคม 2554 ซึง่ ได้
กาหนดให้คาหลักทางานในการค้นหาบน Search Engine ของกูเกิลใน
ช่วงเวลา 6.00 น. – 20.00 น. โดยมีรายละเอียดของวิธกี ารทดลองดังนี้
2.1 แบบแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุม่ (Randomized Complete Block
Design : RBD) [6] นันคื
่ อ มีการกาหนดปจั จัยหรือกรรมวิธที ต่ี อ้ งการ
ศึกษาทัง้ หมด 5 กรรมวิธ ี ได้แก่ 1) จุดละและใช้คาแสดงการลดราคา
“…” และ “Save_money$_Now!” 2) จุดละและใช้คาแสดงคุณภาพ “…”
และ “มอก.” 3) ใช้คาแสดงคุณภาพและใช้คาแสดงการลดราคา “มอก.”
และ “Save_money$_Now!” 4) จุดละ ใช้คาแสดงคุณภาพและใช้คา
แสดงการลดราคาพร้ อ มกัน ทัง้ 3 ค า “…”
“มอก.” และ
้
“Save_money$_Now!” และ 5) ปายโฆษณาควบคุมทีไ่ ม่เพิม่ คาใดๆ
บล็อก(Block) คือ คาหลักทีใ่ ช้ในการทดลองมีทงั ้ หมด 7 คาหลัก
คือ 1) “โคมไฟถนน” 2) “ไฟกระพริบ” 3) “ราคาโคมไฟ” 4) “โซล่าเซลล์”
5) “พลังงานแสงอาทิตย์” 6) “ไฟจราจร” และ 7) “ไฟฉุกเฉิน”
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บข้อมูลอัตราการคลิก(CTR) ซึง่ เป็ นค่าอัตราส่วนทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าผูท้ ท่ี าการค้นหาคาหลักบน Search Engine ของกูเกิลคลิก
โฆษณาบ่อยเพียงใด โดยทาการเก็บข้อมูลผ่านชื่อบัญชีผใู้ ช้ของ Google
AdWords ในวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เป็ นเวลาทัง้ หมด 60 วัน ตามช่วงเวลา

ที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น ค่ า อัต ราการคลิก ผ่ า นหรือ Click-Through-Rate
(CTR) สามารถคานวณได้จาก
CTR =

× 100

(1)

เมือ่ A คือ จานวนการคลิกลิงค์โฆษณาของคาหลักนัน้ ๆ
B คือ จานวนการแสดงผลโฆษณาของคาหลักนัน้ ๆ
2.3 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ทาการทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูล CTR ของแต่ละ
กรรมวิธมี กี ารแจกแจงปกติหรือไม่ โดยใช้ The Kolmogorov – Smirnov
Test ในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ)
ขัน้ ตอนที่ 2 ทาการทดสอบความแปรปรวนว่าข้อมูล CTR ของแต่
ละกรรมวิธมี คี วามแปรปรวนเท่ากันหรือไม่ โดยใช้ Levene’s Test ใน
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (ข้อมูลมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน)
ขัน้ ตอนที่ 3 นาข้อมูล CTR ของแต่ละคาหลักมาทาการจัดอันดับ 1
ถึง 5 ตามกรรมวิธตี ่างๆ โดยอันดับที่ 1 คือกรรมวิธที ใ่ี ห้ค่า CTR สูงทีส่ ุด
ในแต่ละคาหลัก และอันดับที่ 5 คือกรรมวิธที ใ่ี ห้ค่า CTR น้อยทีส่ ุดของ
แต่ละคาหลัก และทาการทดสอบสมมติฐานในการสร้างป้ายโฆษณาตาม
แผนการทดลอง กรรมวิธหี รือคาต่างๆ ทีถ่ ูกเพิม่ เข้าไปในป้ายโฆษณา
สามารถดึงดูดความสนใจและมีผลทาให้ผูท้ าการค้นหาบนกูเกิลคลิกป้าย
โฆษณาของบริษทั เพิม่ มากขึน้ หรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตนิ อนพารา
เมติก Friedman Test for two-way Analysis of Variance by rank
ทดสอบสมมติฐานในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS [7,8]
การทดสอบ Friedman Test for two-way Analysis of Variance
by rank มีสมการดังนี้
k
12
 r2 
(2)
 Ri2  3n(k  1)
nk (k  1) i 1
เมือ่ n เป็ นขนาดหรือจานวนคาหลัก(Block)
K เป็ นจานวนกรรมวิธหี รือสถานการณ์ทดลอง(Treatment)
Ri เป็ นผลรวมของอันดับในกรรมวิธหี รือสถานการณ์ทดลองที่ i
ขัน้ ตอนที่ 4 ทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการ
ทดลองของแต่ละกรรมวิธ ี
3. ผลและอภิ ปราย
จากการศึกษาและทดลองตามแผนการทดลองเป็ นระยะเวลา 60
วัน พบว่า การใช้คาแสดงคุณภาพและใช้คาแสดงการลดราคา “มอก.”
และ “Save_money$_Now!” มีอตั ราการคลิกผ่านเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุดอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีอนั ดับเฉลีย่ เท่ากับ 2.14 รองลงมาคือ การใช้
จุดละและใช้คาแสดงคุณภาพ “…” และ “มอก.” มีอนั ดับโดยเฉลีย่ เท่ากับ
2.29 และการใช้จุดละ และใช้คาแสดงคุณภาพ และใช้คาแสดงการลด
ราคาพร้อมกันทัง้ หมด “…” “มอก.” และ “Save_money$_Now!” มี
อันดับโดยเฉลีย่ เท่ากับ 2.57 ในส่วนป้ายโฆษณาควบคุมทีไ่ ม่ได้เพิม่ คา
ใดๆ มีอนั ดับการคลิกผ่านเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ุด ซึง่ ผลการทดลองได้แสดงไว้
ในตารางที่ 1
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(ฉบับร่าง)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองของแต่ละกรรมวิธ ี
คาหลัก (Block)

... , Save_Money$_Now!
CTR
อันดับ
โคมไฟถนน
12.24
2
ไฟกระพริบ
5.08
4
ราคาโคมไฟ
0.82
4
โซล่าเซลล์
1.66
5
พลังงานแสงอาทิตย์
1.03
5
ไฟจราจร
4.47
5
ไฟฉุกเฉิน
5.39
2
Mean Rank
3.86
*ระดับนัยสาคัญ 0.05

… , มอก.
CTR
อันดับ
11.03
4
5.38
2
1.20
1
2.34
2
1.319
2
7.31
2
5.22
3
2.29

กรรมวิธี (Treatment)
มอก. , Save_Money$_Now! … , มอก. , Save_Money$_Now!
CTR
อันดับ
CTR
อันดับ
12.61
1
12.08
3
5.82
1
5.33
3
0.80
5
1.10
2
1.78
3
2.35
1
1.10
3
1.320
1
7.70
1
6.82
4
5.82
1
5.04
4
2.14
2.57

และตารางที่ 2 เป็ น การแสดงป้ ายโฆษณาของทุ ก ค าหลัก ในแต่ ล ะ
กรรมวิธ ี ดังทีไ่ ด้แนบมาท้ายเอกสาร
4. บทสรุป
จากการศึกษาทาให้เห็นว่าคาต่างๆ หรือกรรมวิธตี ่างๆ ทีถ่ ูกเพิม่
เข้าไปในป้ายโฆษณานัน้ มีผลทาให้การคลิกเข้าชมเว็บไซด์เพิม่ มากขึน้
สามารถดึงดูดความสนใจให้ผทู้ าการค้นหาบน Search Engine ของกู
เกิลคลิกป้ายโฆษณาต่างๆ ทีส่ ร้างขึน้ ได้ เพิม่ โอกาสในการขายสินค้า
เพิม่ ยอดการจาหน่ าย เพิม่ อัตราการเข้าชม และทาให้สนิ ค้าของบริษทั
เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยเฉพาะการใช้คาแสดงคุณภาพและการใช้คาแสดง
การลดราคา “มอก. และ Save_money$_Now!” มีผลให้ผคู้ น้ หาคลิกเข้า
ชมเว็บไซด์มากที่สุด เนื่องจากเป็ นคาที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้าที่
ได้รบั การยอมรับและเป็ นคาทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูซ้ อ้ื จะประหยัดเงินเมือ่ ซือ้
สินค้าใดๆ ของบริษทั ฯ ประกอบกับจากการศึกษาของ วฐา มินเสนและ
ปรารถนา มินเสน[5] พบว่าการใช้คาแสดงคุณภาพ “ มอก.” ทาให้ CTR
เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รองลงมาคือ จุดละ “ … ”
และ การใช้คาแสดงการลดราคา “ Save_Money$_Now!” ตามลาดับ
ดังนัน้ จึงเป็ นทีย่ นื ยันได้อย่างดีวา่ การเพิม่ คาทีแ่ สดงคุณภาพของสินค้า
เช่น มอก. จะมีผลที่ทาให้ CTR สูงขึน้ และคานี้สามารถประยุกต์ใช้
ร่วมกับคาอื่นๆ เพิม่ เติมลงไปในป้ายโฆษณาได้ตามความเหมาะสมของ
การโฆษณานั น้ ๆ อย่ า งไรก็ต าม ถ้ า การโฆษณาสิน ค้า ที่ไ ม่ ม ีเ รื่อ ง
เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ การประยุกต์ใช้จุดละหรือ การใช้คาแสดง
การลดราคา “
Save_Money$_Now!” เพิ่ม เข้า ไปในป้ าย ก็เ ป็ น
ทางเลือกทีด่ สี ามารถทาให้ CTR เพิม่ ขึน้ ได้เช่นกัน
งานวิจยั นี้กาลังถูกดาเนินการวิจยั อย่างต่อเนื่องกับคาหลักอื่นๆ
และกรรมวิธอี ่นื ๆ เพื่อเพิม่ CTR ให้สงู ยิง่ ขึน้ โดยกลุ่มผูว้ จิ ยั จะนาเสนอ
ผลงานในโอกาสต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกล่ า วขอบคุ ณ บริษัท เจเนอเรชัน่ ดิจ ิต อล เทคโนโลยี
จากัด (www.gendit.com) ทีไ่ ด้ให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั ในครัง้ นี้ และ
ขอบคุณภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ม ี
นโยบายการสนับสนุ นให้นักศึกษาและคณาจารย์ทางานวิจยั ได้อย่าง
เต็มทีจ่ นงานวิจยั สาเร็จลุล่วง สุดท้ายนี้ขอบคุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว

Chi-Square P-value
ควบคุม
CTR
อันดับ
10.04
5
5.07
5
0.89
3
1.76
4
9.714 0.046*
1.06
4
6.87
3
4.20
5
4.14

รวมไปถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องในงานวิจยั ครัง้ นี้ทุกๆท่าน ที่คอยให้คาปรึกษา
คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุ นงานวิจยั นี้จนสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิ ง
1. ศิรวิ รรณ เสรรีรตั น์, การโฆษณาและการส่งเสริ มการตลาด,
เอส. เอ็ม. เซอร์คทิ เพรส, กรุงเทพฯ, 2541.
2. เตือนจิตต์ จิตอ์ ารีย,์ วิ ธีการวิ จยั โฆษณา, คณะศิลปะศาสตร์,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542.
3. ศิรพิ งษ์ รุง่ เรืองสุวรรณ, รวมฮิ ต ถาม ตอบ ไขปัญหา Google
AdWords ฉบับ basic, กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุป๊ , 2552.
4. บริษทั อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติง้ อินเตอร์เนชันเนล
่
จากัด, การ
โฆษณาบนอิ นเตอร์เน็ต[ออนไลน์ ], เข้าถึงได้จาก:
http://www.internet-marketinginternational.co.th/internetadvertising.html (วันทีส่ บื ค้นข้อมูล
28 กรกฎาคม 2554).
5. วฐา มินเสน, ปรารถนา มินเสน, ตัวช่วยเพิ่ มอัตราการคลิ กผ่านการ
โฆษณาในกูเกิ ลแอดเวิ รด์ ,
การประชุมวิชาการด้านการวิจยั
ดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2554 วันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ
โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, 2554.
6. คณาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
แผนแบบการทดลอง = The Design of Experiments, เชียงใหม่
,ม.ป.ป.
7. วิสาข์ เกษประทุม, สถิตนิ อนพาราเมติก = Nonparametric statistics,
พ.ศ.พัฒนา, กรุงเทพฯ, 2545.
8. กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, การใช้ SPSS for Windows ในการวิ เคราะห์
ข้อมูล, คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี, 2553.
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(ฉบับร่าง)
ตารางที่ 2 แสดงป้ายโฆษณาของทุกคาหลักในแต่ละกรรมวิธ ี
ปั จ จัย (Treatment)

คี ยเ์ วิรด์ (Block)
... , Save_Money$_Now!
โคมไฟถนน

ไฟกระพริ บ

ราคาโคมไฟ

โซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิ ตย์

ไฟจราจร

ไฟฉุ กเฉิ น

… , มอก.

มอก. , Save_Money$_Now!

… , มอก. , Save_Money$_Now!

ควบคุม

โคมไฟถนน บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย โคมไฟถนน...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

โคมไฟถนน บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย โคมไฟถนน...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โคมไฟถนน บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย โคมไฟถนน
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โคมไฟถนน บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย โคมไฟถนน...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โคมไฟถนน บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย โคมไฟถนน
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
ไฟกระพริบ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟกระพริบ ...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/
ไฟกระพริบ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟกระพริบ ...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
ไฟกระพริบ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟกระพริบ
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
ไฟกระพริบ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟกระพริบ ...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/
ไฟกระพริบ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟกระพริบ
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

ราคาโคมไฟ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต โคมไฟในกระบบจราจร...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

ราคาโคมไฟ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต โคมไฟในกระบบจราจร...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ราคาโคมไฟ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต โคมไฟในกระบบจราจร
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ราคาโคมไฟ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต โคมไฟในกระบบจราจร...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ราคาโคมไฟ บริษทั Gendit
รับออกแบบ ผลิต โคมไฟในกระบบจราจร
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

โซล่าเซลล์ ผลิต โดยGendit
รับออกแบบ ระบบจราจร โซล่าเซลล์...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

โซล่าเซลล์ ผลิต โดยGendit
รับออกแบบ ระบบจราจร โซล่าเซลล์...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โซล่าเซลล์ ผลิต โดยGendit
รับออกแบบ ระบบจราจร โซล่าเซลล์
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โซล่าเซลล์ ผลิต โดยGendit
รับออกแบบ ระบบจราจร โซล่าเซลล์...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

โซล่าเซลล์ ผลิต โดยGendit
รับออกแบบ ระบบจราจร โซล่าเซลล์
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
พลังงานแสงอาทิต ย์ Gendit
ออกแบบระบบจราจรพลังงานแสงอาทิต ย์...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/
พลังงานแสงอาทิต ย์ Gendit
ออกแบบระบบจราจรพลังงานแสงอาทิต ย์...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
พลังงานแสงอาทิต ย์ Gendit
ออกแบบระบบจราจรพลังงานแสงอาทิต ย์
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
พลังงานแสงอาทิต ย์ Gendit
ออกแบบระบบจราจรพลังงานแสงอาทิต ย์...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/
พลังงานแสงอาทิต ย์ Gendit
ออกแบบระบบจราจรพลังงานแสงอาทิต ย์
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!

www.Gendit.com/

ไฟจราจร คุณภาพสูง Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟจราจร...
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

ไฟจราจร คุณภาพสูง Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟจราจร...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ไฟจราจร คุณภาพสูง Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟจราจร
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ไฟจราจร คุณภาพสูง Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟจราจร...
เน้นคุณภาพ(มอก.) บริการ ราคาประหยัด

ไฟจราจร คุณภาพสูง Gendit
รับออกแบบ ผลิต จาหน่ าย ไฟจราจร
เน้นคุณภาพ บริการ ราคาประหยัด

www.Gendit.com/Save_Money$_Now!
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