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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ
โฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com
	 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรเพศหญิงที่เคยเข้าชมเว็บไซต	์
ChicMinistry.com	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	 มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	
(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ความถ่ี	 (Frequency)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	Deviation)	และการวิเคราะห์ไค-สแควร์	(Chi-Square)	โดยน�าเสนอใน
รูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล	และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	โดยใช้การทดสอบผลต่างนัยส�าคัญ	(LSD)	ใน
การเปรียบเทียบพหุคูณ	 (Multiple	 Comparison)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จ�าแนกแบบทางเดียว	(One-Way	ANONA)	ทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
	 จากการทดสอบสมมติฐานของลักษณะประชากรของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ
การเปิดรับโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ซึ่งได้แก่	
อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 ผลการวิจัยพบว่า	 อาย	ุ 
มีผลต่อความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMi-
nistry.com	ระดบัการศกึษามผีลต่อระยะเวลาในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ระดับการศึกษา	อาชีพ	มีผลต่อสาเหตุส�าคญั
ในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยอาย	ุ
ระดับการศึกษาอาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยมีผลต่อรูปแบบโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	นอกจากนี้การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิง	 ได้แก่	 ความบ่อย	 สาเหตุ
ส�าคัญในการเข้าชม	และรูปแบบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMi-
nistry.com	 มีผลต่อความพึงพอใจในโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	
ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรับความพึงพอใจ, โฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง, เว็บไซต์ 
ChicMinistry.com
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บทน�า

	 นิตยสารออนไลน์	(Magazine	Online)	เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีต้นแบบมา

จากสือ่สิง่พมิพ์ประเภทนติยสาร	ซึง่ได้น�าเอาเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์	และการ

ผสมผสานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นเว็บไซต์ที่เรียก

ว่า	นิตยสารออนไลน์	(Magazine	Online)	โดยหนึ่งปัจจัยในการเกิดขึ้น	นั้น	มาจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคที่นิยมติดตามส่ือยุคใหม่	 โดยมี

คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เข้ามามบีทบาทในการใช้ชวีติประจ�าวนัมาก

ขึน้	 ผูป้ระกอบธรุกจิยคุใหม่หนัมาสนใจทีจ่ะเลอืกประกอบธรุกจินติยสารออนไลน์	

(Magazine	 Online)	 เพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง	 รวมทั้ง

นิตยสารออนไลน์	 (Magazine	 Online)	 มีการส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึง 

ผู้บริโภคในเวลาที่รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร

	 เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด�าเนินการโดยคุณพลภัทร	 และคุณสุริศา	 

ลีนุตพงษ์	 ซ่ึงทั้งคู่ได้เล็งเห็นว่ากระแสสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้พัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง	และมผีูค้นเริม่หนัมาสนใจสงัคมออนไลน์มากขึน้จงึอยากทีจ่ะสร้างนติยสาร

ออนไลน์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่	เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่อัดแน่นเพื่อกลุ่ม

เป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ	กลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์	ChicMinistry.com	นั้น

จะมีอายุตั้งแต่	25-40	ปี	โดยกลุ่มหลักคือผู้หญิงยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ-

มหานครและปรมิณฑล	มรีายได้ระดบัปานกลางถงึระดบัสงู	มกีารศกึษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีขึ้นไป	และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	รวมไปถึงระดับผู้บริหาร

รุ่นใหม่	

	 ด้วยเหตุน้ีจึงน�าไปสู่งานวิจัยในครั้งนี้	 โดยผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า 

การท�าโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในลกัษณะสือ่โฆษณาบนอนิเทอร์เนต็นัน้เป็น

รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต	 และจากการที่เว็บไซต์	 “ChicMinistry.com”	 เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับการ

ยอมรบัและมกีารลงโฆษณาจากลกูค้าธรุกจิประเภทเครือ่งส�าอางเป็นจ�านวนมาก

ในเวบ็ไซต์	ดงันัน้ประเดน็ทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษาคอื	ผูห้ญงิทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของ

สินค้าประเภทเครื่องส�าอางนั้น	 มีการเปิดรับต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เว็บไซต์	 “ChicMinistry.com”	อย่างไร	มีความพึงพอใจต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
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ส�าอางในเว็บไซต์เพียงไร	 และสามารถน�าสิ่งที่ได้รับจากโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจ�าวัน	 โดยเล็งเห็น
ว่าผลการวิจัยที่ได้มาจะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเวบ็ไซต์	โดยเฉพาะรปูแบบเวบ็แบนเนอร์	(Web	Banner)	ให้มปีระสทิธภิาพ
และตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากร	การเปิดรบั	และความพงึพอใจของ

ผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

	 2.		เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้อ่าน

หญิงกับการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึความแตกต่างระหว่างการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 กับความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัและความพงึพอใจของผูอ่้านหญงิท่ีมต่ีอโฆษณา

ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com”	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	แบบวัดผลครั้งเดียว	(One	Shot	Case	Study)	โดยใช้การ

ศกึษาเชงิส�ารวจ	(Survey	Research	Method)	และใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

จ�านวน	400	ชุด	เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	

การสุ่มตัวอย่าง
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบผสม	 (Mixed	 Method	

Sampling)	ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1	 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 400	 คน	 

โดยท�าการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากผู้อ่าน

หญิงในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่ได้ท�าการติดตามแฟนเพจ	 (Fanpage)	 ของ

เวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยท�าการกดถกูใจ	(Like)	ซึง่ปัจจบุนัมผีูต้ดิตามทัง้หมด

ประมาณ	14,969	คน

 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วธิกีารเลอืกสุม่แบบสมคัรใจ	(Volunteer	Sampling)	โดย

ผู้ศึกษาได้ฝากแบบสอบถามแบบออนไลน์ไว้ในแฟนเพจ	 (Fanpage)	 ของเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	 โดยมีผู้อ่านหญิงที่เป็นผู้ติดตามแฟนเพจ	 (Fanpage)	 เข้ามา 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์จากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัออกแบบไว้ด้วยความสมคัรใจ 

ซึง่สาเหตทุีน่�าแบบสอบถามออนไลน์ไว้ในแฟนเพจ	(Fanpage)	นัน้	เป็นเพราะแฟนเพจ 

(Fanpage)	 เปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่สะดวกต่อการโต้ตอบของผู้อ่านหญิง	

และเนือ่งจากการน�าแบบสอบถามออนไลน์ไปไว้ในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	นัน้	

มข้ีอจ�ากดัจากการใช้พืน้ทีส่�าหรบัเนือ้หาในเวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ�า	และมข้ีอจ�ากดั

ในเรื่องค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลงัจากเกบ็ข้อมลูเสรจ็แล้ว	ผูศ้กึษาได้ตรวจสอบความสมบรูณ์และความ

ถกูต้องของแบบสอบถาม	จากนัน้จงึน�าแบบสอบถามซึง่มคีวามถกูต้องสมบรูณ์มา

ลงรหัสตามวิธีวิจัยตามสถิติ	 และด�าเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเสนอและสรุปผลการ

ศึกษาครั้งนี้	ได้ใช้การค�านวณค่าสถิติต่าง	ๆ	2	ส่วน	คือ

	 1.	 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ใช้การแจกแจง

ความถีแ่สดงตารางแบบร้อยละ	 และค่าเฉลีย่	 เพือ่อธบิายลกัษณะทางประชากร-

ศาสตร์	ได้แก่	อาย	ุการศกึษา	รายได้เฉลีย่

	 2.	 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้ง	 2	 ข้อ	 ใช้สถิติเชิงอนุมาน	

ได้แก่	Chi-Square	และ	One-Way	ANOVA
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

	 ผลการวิจัยพบว่า	 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน	 400	 คน	 กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง	25-29	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	42.3	รองลงมาคือ	อายุ

ระหว่าง	30-34	ปี	ร้อยละ	31.5	ด้านระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

ระดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร/ีอืน่ๆ	ท่ีเทยีบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	62.5	รอง

ลงมาคอื	ระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกว่า	ร้อยละ	35.5	ด้านอาชพีพบว่า	มากกว่าครึง่

หนึง่ของกลุม่ตวัอย่างเป็นพนกังานบรษิทั/ลกูจ้างเอกชน	คดิเป็นร้อยละ	58.0	รอง

ลงมาคือ	ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	ร้อยละ	12.0	ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	10,000-20,000	บาท	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

40.8	รองลงมาคือ	ระหว่าง	20,001-30,000	บาท	ร้อยละ	25.8

 ส่วนที่ 2 การเปิดรับเว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.3	รองลงมา	คือ	เว็บไซต์	Jeban.com	ร้อยละ	21.3	

แหล่งที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักเว็บไซต์	ChicMinistry.com	มากที่สุดพบว่า	มาจากเพื่อน

แนะน�ามากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	34.5	รองลงมา	คือ	จาก	Facebook	ร้อยละ	33.0	

ช่วงเวลาในการเข้าชมเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	พบว่า	ส่วนใหญ่กลุม่ตวัอย่างเข้า

ชมเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ช่วงเวลา	20.01-24.00	น.	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

44.5	รองลงมาคือ	ช่วงเวลา	12.01-16.00	น.	ร้อยละ	24.5	ด้านความบ่อยในการ

ใช้เวลาเข้าชมเว็บไซต์	ChicMinistry.com	(ครั้ง/เดือน)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา

ในการเข้าชมเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยเฉลีย่	6.29	ครัง้	หรอืประมาณ	6	ครัง้/

เดือน	 โดยกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 4	 ครั้ง/

เดือน	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	20.0	รองลงมา	คือ	เข้าชม	2	ครั้ง/เดือน	ร้อยละ	

14.0	 ด้านลักษณะเน้ือหาส่วนที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านเป็นประจ�ามากที่สุดใน

เว็บไซต์	ChicMinistry.com	คือ	Fashion,	Style	&	Beauty	คิดเป็นร้อยละ	65.0	รอง

ลงมาคือ	Lifestyle	ร้อยละ	23.3
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 ส่วนที่ 3 การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์  
ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความบ่อยในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

ในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละคร้ังที่เข้าเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 กลุ่ม

ตวัอย่างเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	 ChicMinistry.com	บางครัง้ 

ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์มากทีส่ดุ	 คดิเป็นร้อยละ	81.5	และเปิดชมทกุครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	 ร้อยละ 

18.5	 ด้านระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic	

Ministry.com	 (นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะ

เวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดย

เฉลี่ย	 12.78	 นาที	 หรือประมาณ	 13	 นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง	 โดยที่ 

กลุ่มตัวอย่างเข้าชมโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 

5	นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้งมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	20.0	รองลงมา	คือ	

เข้าชม	10	นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้งร้อยละ	18.8

	 สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุของกลุม่ตวัอย่างในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 คือ	 เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	60.0	รองลงมา	คือ	รูปแบบการ 

น�าเสนอน่าสนใจ	ร้อยละ	24.0	ด้านรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 พบว่าโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพ

ประกอบ	(Image)	เป็นโฆษณาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	50.8	

รองลงมา	คือ	 โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมชั่น	 (Animation)	หรือแฟลช	

(Flash)	เคลื่อนไหว	และเสียงประกอบ	ร้อยละ	29.0

 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 จากการศกึษาความพงึพอใจของผูอ่้านหญงิทีม่ต่ีอโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้รับ

จากโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 โดยรวมระดับ 

พึงพอใจสูง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.81	 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า	 ความ 

พึงพอใจสามอันดับแรก	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประเด็น	“โฆษณา
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ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได ้

ถูกต้องและตรงตามความต้องการ”	 มากที่สุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.03	 รองลงมา	 

คือ	 ประเด็น	 “โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านทราบถึง 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ในท้องตลาด	 และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้”	 มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั	4.02	อนัดบัสามประเดน็	“ลกัษณะและขนาดตวัอกัษรทีใ่ช้ประกอบโฆษณา

ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เช่น	 ชัดเจน	 อ่านง่าย”	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.95	 

ตามล�าดับ

 ส่วนที่ 5  การทดสอบสมมติฐาน

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ

โฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com”	การทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา	ได้สรุปออกมาเป็นดังนี้

สมมติฐานการศึกษา

ผลทดสอบ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1	 ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมผีลต่อ

การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมคีวาม

สัมพันธ์กับความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 

ChicMinistry.com

	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.1.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัความบ่อยในการเปิด

ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.1.2	 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับ 

ความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
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	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.1.3	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับความบ่อยในการ

เปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.1.4	 รายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัความบ่อย
ในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2  ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านหญิงที ่
แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	
ChicMinistry.com	แต่ละครั้ง	(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.1	 อายทุีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลาในการเข้าไป
ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	 (นาที/
การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.2		ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลา
ในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	แต่ละครัง้	
(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.3	 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการ
เข้าไปชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	
(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.2.4	 รายได้ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลา
ในการเข้าไปชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	แต่ละ
ครั้ง	(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3  ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.
com
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	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัสาเหตสุ�าคญัในการ
เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมตฐิานการวจัิยที	่1.3.2	 ระดบัการศกึษาสงูสดุมคีวามสมัพนัธ์กบัสาเหตุ
ส�าคญัในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.3	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับสาเหตุส�าคัญใน
การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.4	 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับสาเหตุ
ส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4	 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่เข้าชม
บ่อยที่สุด
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.4.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุด	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1.4.2	 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่เข้าชม
บ่อยที่สุด	ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.4.3	 อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุด	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1.4.4	 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีเ่ข้าชมบ่อยทีส่ดุ	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2	 การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง
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	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.1	 ความบ่อยในการเข้าชมโฆษณาประเภท

เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีแ่ตกต่างกนัจะมีความพงึพอใจทีมี่ต่อ

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิงแตก

ต่างกัน	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.2	 ระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	 (นาที/การเปิดชมโฆษณา

แต่ละครั้ง)	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

ในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.3	 สาเหตสุ�าคัญในการเปิดรบัโฆษณาประเภท

เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีแ่ตกต่างกนัจะมีความพงึพอใจทีมี่ต่อ

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิงแตก

ต่างกัน	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.4	 รปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอาง

ในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุดที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ

ทีม่ต่ีอโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ของผูอ่้านหญงิ

แตกต่างกัน

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมผีลต่อการเปิดรับโฆษณาประเภท
เครื่องส�าอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านหญิงที่เปิดรับชม

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ได้แก่	อายุ	ระดับการ

ศกึษา	อาชพี	และรายได้	มผีลต่อการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	
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ChicMinistry.com	 โดยสามารถสรุปผลการอภิปรายจากการทดสอบสมมติฐาน 
ทีละตัวแปร	ดังต่อไปนี้
 อายุ พบว่า	ช่วงอายุที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมโฆษณาประเภท
เครือ่งส�าอางในเว็บไซต	์ChicMinistry.com	ในด้านความบอ่ยนั่นคือ	กลุม่ตัวอย่าง
ทีม่อีายรุะหว่าง	25-29	ปี	มากทีส่ดุ	โดยกลุม่ตวัอย่างเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 บางครั้งที่เข้าเว็บไซต์	 ผลการศึกษานี้สืบ
เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีอายุ	 25-29	 ปี	 มากที่สุด	 
คิดเป็นร้อยละ	 42.3	 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จัดเป็นเพศหญิงวัย
ท�างานตอนต้นที่มีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมความงามมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ	มีก�าลังในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์	
 ระดับการศึกษา	 พบว่า	 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด้านระยะเวลา	
สาเหตุการเข้าชม	และรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	Chic-
Ministry.com	 โดยสาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มากที่สุด	 คือ	 เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทหรือสูง	คิดเป็นร้อยละ	62.0	
ซึง่เป็นระดบัการศกึษาทีส่งูสดุของกลุม่ตวัอย่าง	และมกีารเปิดรบัด้วยสาเหตดุงักล่าว
มากกว่าระดบัการศกึษาอืน่ๆ	อาจกล่าวได้ว่าผูท้ีมี่ระดบัการศึกษาสูงมักมีการเลือก
ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึงการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของตน
มากกว่าเรื่องรูปแบบที่น่าสนใจ	
 อาชีพ	 พบว่า	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมโฆษณาประเภท
เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด้านสาเหตุส�าคัญในการเข้าชมและ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มีความ
สมัพนัธ์กนั	เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษาเป็นกลุม่ทีม่สีาเหตุ
การเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	จากรปูแบบ
ท่ีน่าสนใจมากที่สุด	 ในขณะที่อาชีพอื่นๆ	 ของกลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุส�าคัญในการ 
เข้าชม	เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมากที่สุด	
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 รายได้ พบว่ารายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดอืน	50,001	บาท	ขึน้ไป	เข้าชมโฆษณาเวบ็แบนเนอร์เพยีงสองรปูแบบเท่านัน้	
ได้แก่	โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพประกอบ	(Image)	มากที่สุด	คิด
เป็นร้อยละ	66.7	และโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมชั่น	(Animation)	หรือ
แฟลช	(Flash)	เคลื่อนไหว	และเสียงประกอบ	ร้อยละ	33.3	เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้สูงสุดมักเลือกที่จะเปิดรับโฆษณาในเว็บไซต์ที่มีรูปแบบโฆษณาที่มีองค์
ประกอบการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่มีความเรียบง่าย	หรูหรา	ซึ่งโฆษณา
เวบ็แบนเนอร์ทัง้สองรปูแบบทีก่ลุม่ตวัอย่างเปิดรบัเป็นรปูแบบโฆษณาทีม่คีณุสมบตัิ
ของสื่อบนอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ	ที่ควรมี	เช่น	ความ
เรียบง่าย	 ความสม�่าเสมอ	 ความเป็นเอกลักษณ์เนื้อหาที่มีประโยชน์	 และระบบ
น�าทางทีใ่ช้งานง่ายส�าหรบัปัจจยัด้านระดบัการศกึษา	อาชพี	และรายได้ไม่มคีวาม
สัมพันธ์ความบ่อยกับการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic-
Ministry.com	ซึง่อายเุป็นตวัแปรตวัเดยีวของลกัษณะประชากรทีม่แีรงผลกัดนัเพยีง
พอในการกระตุน้ตวัแปรความบ่อยครัง้ในงานวจิยัครัง้นี	้ในขณะทีอ่ายกุลบัไม่มผีล
ต่อความสัมพันธ์ด้านระยะเวลา	 สาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภท 
เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	นอกจากนีย้งัพบว่าด้านอาชพี	และราย
ได้ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 และด้านรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุส�าคัญ 
ในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	จากผล
การศึกษาในงานวิจัยกล่าวได้ว่าลักษณะประชากรบางตัวไม่สามารถมีผลต่อการ 
กระตุ้นเพื่อที่จะผลักดันต่อการเปิดรับทั้งหมด	ในขณะที่ลักษณะประชากรบางตัว
มีผลต่อการเปิดรบัโดยตรงอาจเป็นเพราะผูอ่้านหญงิในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	
ส่วนใหญ่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน	 จากผลการศึกษาที่พบว่าลักษณะเนื้อหา 
ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านเป็นประจ�ามากที่สุดในเว็บไซต์	 ChicMinistry.
com	คือ	Fashion,	Style	&	Beauty	ผลักดันให้ตัวแปรด้านความชอบเรื่องเครื่อง
ส�าอางเป็นตัวกระตุ้นโดยสิ่งเร้าให้เกิดความสัมพันธ์กับสาเหตุการเปิดรับโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มากกว่าลักษณะประชากร 
บางตัว
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2. การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com  
มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์ 
ChicMinistry.com ของผู้อ่านหญิง

	 จากผลการวจิยัพบว่า	จ�านวนของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	

ChicMinistry.com	ทั้งหมด	มีกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	ที่เปิดรับ	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ทุกครั้ง 

ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	และกลุม่ตวัอย่างทีเ่ปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	

ChicMinistry.com	บางครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	เมือ่จ�าแนกทัง้สองกลุม่ตามความบ่อยใน

การเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	โดยสถิติที่

ใช้	คอื	การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส�าหรบัประชากรกลุม่ตวัอย่างสองกลุม่ทีเ่ป็นอสิระ

ต่อกัน	 (Independence	 t-test)	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์มีความพึงพอใจที่

มีต่อโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิง

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic	

Ministry.com	บางครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	สอดคล้องกบังานวจิยัของแมค็เลาด์ (Mcleod)	ที่

ได้ระบวุ่า	ตวัชีว้ดั	(Index)	ทีใ่ช้ในการวดัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่	(Media	Exposure)	

มี	2	ชนิด	คือ		1.	วัดจากการใช้เวลาที่ใช้กับสื่อ	คือ	วัดจากเวลาที่บุคคลเปิดรบัสือ่	

เช่น	ช่วงเวลาทีใ่ช้กบัสือ่		2.	วดัจากความถีใ่นการใช้สือ่	คอื	วดัจากความถีใ่นการใช้

สือ่ของแต่ละบคุคลซึง่การวดัในเรือ่งของเวลาในการใช้สือ่นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย

อย่าง	 เช่น	 ความสนใจของผู้อ่านเวลาว่างท่ีคนมีอยู่	 และการที่คนมีส่ือใกล้ตัว	

(Availability	of	the	Medium)	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้

รับจากโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	โดยรวมระดับ

ความพงึพอใจสงู	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.81	โดยสามอนัดบัแรกทีก่ลุม่ตวัอย่างมคีวาม 

พึงพอใจมากที่สุด	คือ	ประเด็น	“โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ช่วยให้

ท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางได้ถกูต้องและตรงตามความต้องการ”	รองลง

มาคือ	 ประเด็น	 “โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านทราบถึง 

ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ	ในท้องตลาด	และคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ได้”	และ	“ลกัษณะและ

ขนาดตัวอักษรที่ใช้ประกอบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เช่น	 ชัดเจน	
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อ่านง่าย”	สอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งความพงึพอใจทีม่กีารแบ่งระดบัความพงึพอใจ

ได้	3	ระดับ	คือ		ระดับที่	1	สนองความจ�าเป็นพื้นฐานของลูกค้า		ระดับที่	2	สนอง

ความคาดหมายของลูกค้าในวิถีทางที่เขาอยากกลับมาพบเราอีก	 	และระดับที่	3	

ไปลึกกว่าความคาดหมายของลูกค้า	ท�ามากเกินกว่าที่เขาก�าลังจะคาดถึง	ผลการ

วิจัยยังอธิบายได้ว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการ

ท�างานพฤตกิรรมการบรโิภคแบบ	AISAS	ในขัน้ตอนการค้นหา	(Search)	เนือ่งจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

เพือ่ค้นหาข้อมลู	ดงันัน้ประเดน็ทีโ่ฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์สามารถ

ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้ถูกต้องและตรงตามความ

ต้องการหลังจากการเปิดรับ	 จึงเป็นการตอบโจทย์ต่อความพึงพอใจที่ผู้บริโภค 

ได้รับมากท่ีสุด	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับหลักการออกแบบส่ือโฆษณาบน

อนิเทอร์เนต็ทีด่	ีทีก่ล่าวว่า	โฆษณาทีอ่อกแบบได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์และลกัษณะ

เฉพาะของส่ือที่มีองค์ประกอบการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 ความ 

เรยีบง่าย	ความสม�า่เสมอ	ความเป็นเอกลกัษณ์	เนือ้หาทีม่ปีระโยชน์	ระบบน�าทาง

ที่ใช้งานง่าย	มีลักษณะที่น่าสนใจ	การใช้งานอย่างไม่จ�ากัด	คุณภาพการออกแบบ	

และระบบการใช้งานที่ถูกต้อง	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ด้านระยะเวลา

ในการเข้าไปชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละคร้ัง 

(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	พบว่า	ระยะเวลาการเข้าชมของกลุ่มตัวอย่าง

ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	ของผูอ่้านหญงิไม่แตกต่างกนั	ดงันัน้จงึไม่สอดคล้องกบัแนวคดิ

การเปิดรับข่าวสารในงานวิจัยของแม็คเลาด์	(Mcleod)	ที่กล่าวถึงเงื่อนไขของเวลา

เป็นตัวชี้วัด	(Index)	ที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	(Media	Exposure)	โดย

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอาจเกิดข้ึนได้กับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เวบ็ไซต์ทีม่อีงค์ประกอบตามแนวคดิการโฆษณาบนอนิเทอร์เนต็อย่างสมบรูณ์แบบ	

แต่เป็นลักษณะเฉพาะของโฆษณาเองที่มีระยะเวลาในการน�าเสนอน้อยบนหน้า

เวบ็ไซต์ด้านสาเหตสุ�าคญัของการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางมากทีสุ่ดคือ	

กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
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เพราะต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 เรื่องการแสวงหา

ข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพือ่ประกอบการตดัสินใจซือ้ทีพ่บว่า	ในส่วนของ

การแสวงหาข้อมูล	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อความที่อธิบายรายละเอียดของสินค้า	

ถือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้ามากที่สุดด้านรูปแบบของโฆษณา

ประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีก่ลุม่ตวัอย่างเข้าชมบ่อยทีส่ดุ

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพประกอบ	 

(Image)	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมช่ัน	 (Animation)	 หรือแฟลช	

(Flash)	 เคล่ือนไหว	 และเสียงประกอบ	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่มีภาพวิดีโอ	

(VDO	Streaming)	หรือคลิปวิดีโอ	(Clip	VDO)	ประกอบบ่อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของ 

ผูอ่้านหญงิมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าชมรปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอาง

ในเวบ็ไซต์	 ChicMinistry.com	 แบบโฆษณาเวบ็แบนเนอร์แบบเคลือ่นทีไ่ด้	 (Floating	

Ads)	บ่อยทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบัการออกแบบโฆษณาเวบ็แบนเนอร์	(Web	Banner)	

คือ	การใช้องค์ประกอบต่างๆ	ที่ดูน่าสนใจ	เกิดอารมณ์ร่วม	อาจท�าให้รู้สึกตื่นตา

ตื่นใจ	ชวนให้ติดตาม	นอกจากนี้ข้อความ	เนื้อหา	หรือค�าพูด	ที่ใช้ในการสื่อสาร

บนเว็บแบนเนอร์	 (Web	 Banner)	 จะต้องเป็นข้อความที่ดึงดูดใจ	 น�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า	 นอกจากนี้ยังเป็นไปตามกลวิธีการออกแบบ

โฆษณาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	(Advertising	Design)

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์	 ChicMi-

nistry.com	จากเพื่อนแนะน�าและใน	Facebook	มากที่สุด	ดังนั้นควรใช้ช่องทางนี้

เพื่อเพิ่มผู้อ่าน	โดยอาจมีการจัดท�าแอพพลิเคชั่น	หรือจัดกิจกรรมในแฟนเพจ	ให้

มีความต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเข้าชมและรู้จักเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
	 2.	 ในด้านลักษณะเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างอ่านประจ�ามากที่สุดพบว่าคือ
เนื้อหาส่วน	Fashion,	Style	&	Beauty	ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่โดดเด่นของเว็บไซต์	
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ChicMinistry.com	 ดังนั้นจึงควรมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์และความต้องการของผู้อ่าน	 ส่วนเนื้อหาที่มีผู้อ่านเลือกเปิดรับน้อย	
เช่น	 เนื้อหาส่วน	 Career	 &	 Relationship	 และ	 Social	 Movement	 ควรมีการ 
ปรบัปรงุในส่วนของรปูแบบการน�าเสนอและเนือ้หาให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้	หรอื
อาจมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา	 เพื่อดึงผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เนื้อหาในส่วนนี้มากขึ้น
	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าเว็บไซต์	 ChicMi-
nistry.com	 มากที่สุด	 คือ	 ช่วงเวลาตั้งแต่	 20.01-24.00	 น.	 ดังนั้นหากมีการจัด 
โปรโมชั่นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าร่วมช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดึง 
ผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์มากที่สุด
	 4.	 จากผลการวิจัย	ถึงแม้โฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบเคลื่อนที่ได้	(Float-
ing	Ads)	จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการท�าโฆษณาบนเว็บไซต์	แต่ในผล
การศึกษาพบว่าโฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบเคลื่อนที่ได้	 (Floating	 Ads)	 ได้รับการ
เปิดรับและความพงึพอใจน้อยทีส่ดุจากกลุม่ตวัอย่าง	เนือ่งจากเป็นรปูแบบโฆษณา
ทีอ่อกแบบในการน�าเสนอแบบบงัคบัผูบ้รโิภค	หรอืยดัเยยีดสนิค้ามากเกนิไป	ดงันัน้ 
ผู้ผลิตสื่อหรือนักโฆษณาต้องควรตระหนักถึงปัญหานี้และมีการปรับปรุงโฆษณา
เวบ็แบนเนอร์แบบเคลือ่นทีไ่ด้	(Floating	Ads)	เพือ่ไม่ให้เป็นการรบกวนการบรโิภค
ข้อมูลข่าวสารในหน้าเวบ็ไซต์ของผูบ้รโิภคเกนิความจ�าเป็น	หรอืควรมีปุม่ทีส่ามารถ
ปิดหรือยุติการน�าเสนอโฆษณาที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค
	 5.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพ
ประกอบ	 (Image)	 ซ่ึงเป็นโฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบดั้งเดิม	 เป็นรูปแบบโฆษณา
เว็บแบนเนอร์ประเภทเคร่ืองส�าอางที่คนเปิดรับมากที่สุด	 ทั้งที่มีโฆษณาเว็บ
แบนเนอร์รูปแบบอื่นๆ	ที่ใช้ลักษณะพิเศษทางมัลติมีเดีย	(Multimedia)	ที่สมบูรณ์
แบบกว่าเข้ามาผสมผสาน	 แต่ไม่สามารถท�าให้ผู้บริโภคเปิดรับได้ดีเท่าแบบเก่า	 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า	ผู้ผลิตสื่อหรือนักโฆษณาจึงควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่
ท�าให้ผูบ้รโิภคเลอืกเปิดรบัน้อย	และมกีารปรบัโฆษณาเวบ็แบนเนอร์รปูแบบอืน่ๆ	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน�ามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามแนวคิดการ
ออกแบบสือ่โฆษณาบนอนิเทอร์เนต็ทีต้่องค�านงึถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและรปูแบบ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
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	 6.	 ในการจดัท�าโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	เจ้าของสือ่หรอื

นกัโฆษณาควรตรวจสอบผลสะท้อนกลบั	(Feedback)	ในการคลกิเข้าชม	และมกีาร

ปรับปรุงเนื้อหาสม�่าเสมอโดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของสินค้า	เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

	 7.	 จากผลการวิจัยพบว่าโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เป็น

ช่องทางที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้	ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า	และ

บริการ	ดังนั้นการจัดท�าโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ควรมีความหลาก

หลายของสนิค้าประเภทเครือ่งส�าอาง	ทัง้ด้านแบรนด์	(Brand)	ด้านราคา	และจาก

การศึกษาในคร้ังน้ียังพบว่าผู้บริโภคอยากให้มีการน�าเสนอสินค้า	 นอกเหนือจาก

สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้า

	 8.	 ในส่วนของเน้ือหาและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 พบว่าผู้บริโภค

อยากให้โฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมประกอบ

การโฆษณามากขึ้น	เช่น	เทคนิคการแต่งหน้า	การดูแลผิวหน้า	โดยน�าเสนอในรูป

แบบทีไ่ม่ยดัเยยีดสนิค้าให้แก่ผูบ้รโิภค	และไม่ควรใช้พรเีซนเตอร์	(Presenter)	สนิค้า	

เพื่อการชวนเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์มากเกินไป	 ซึ่งในเรื่องของการใช้พรีเซนเตอร์	

(Presenter)	ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า	การใช้พรีเซนเตอร์	(Pre-

senter)	 ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ได้รับความพึง

พอใจน้อยที่สุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจากโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางด้านอื่นๆ

	 9.	 การออกแบบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ควรจะมีการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบเทคนคิแปลกใหม่และทนัสมยัอยูต่ลอด	เพือ่ท�าให้เกดิการกระตุน้

ความน่าสนใจให้กบัผูบ้รโิภค	เนือ่งจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็เป็น

ผูท้ีท่นัสมยัและต้องการความรวดเรว็	นอกจากนีย้งัควรเพิม่เนือ้หาทีม่กีารต่อเนือ่ง

ของตัวโฆษณาสินค้า	 เพื่อท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากติดตามสินค้าช้ินนั้น	

เพราะเมื่อมีคนเข้าชมบ่อยจะท�าให้เกิดความพึงพอใจมากตามมา
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