DPU RESEARCH NEWS
ฝ่ ายวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
www.dpu.ac.th/researchcenter

ข่าววิจยั ธ ุรกิจบัณฑิตย์
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 91 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัย มธบ.
รู ปแบบการโฆษณาสินค้ าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์ เน็ตทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Types of FMCG Advertising on the Internet Influencing the Consumer Decision Making in Bangkok
การวิจยั เรื่ อง“รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภท FMCG บนสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตที่ มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภท FMCG บนสื่ ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรกับรู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภท FMCG บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
นักโฆษณาในบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา 4 ท่าน ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการโฆษณาทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) ด้วยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปี ขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริ ษทั ตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบการโฆษณา Banner เพื่อสร้างการรับรู ้ (Awareness) สร้างความคุน้ เคย
กับตราสิ นค้า เป็ นเสมือนประตูที่นาไปสู่เว็บไซต์ของสิ นค้า ส่วนรู ปแบบ Search Engine ใช้เพื่อสนับสนุนการณรงค์แผนการโฆษณาหรื อส่ งเสริ ม
การขาย และรู ปแบบ Facebook ใช้เพื่อขยายกลุ่มเพื่อน เป็ นวิธีการบอกปากต่อปาก โดยการให้ Key Opinion Leader ช่วยกระจายข่าวสาร พร้อม
แนะนาสิ นค้า ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า และการสื่ อสารให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้สื่อทั้ง Online กับ Offline เข้าด้วยกัน
ผลจากการศึกษาเชิ งปริ มาณพบว่า รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภทFMCG บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรู ปแบบการโฆษณา Banner มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด โดย
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคือปั จจัยคุณภาพสิ นค้า ปั จจัยชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า และปั จจัยราคาของสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบ Search Engine และ
รู ปแบบ Facebook ใช้เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริ มการขาย ให้กบั สิ นค้า
ทางด้านลักษณะทางประชากร พบว่า รู ปแบบการโฆษณาบนสื่ ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อในกลุ่มช่วงอายุ 20-24 ปี ที่
มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยมีปัจจัยคุณภาพของสิ นค้า เป็ นปั จจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด
ในขณะที่ปัจจัยชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า ปั จจัยการส่งเสริ มการขาย และปั จจัยคาแนะนาจากเพื่อน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า
30,001 บาทขึ้นไปและมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
คาสาคัญ : รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภท FMCG, พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ทีม่ า : อาจารย์อริ สรา ไวยเจริ ญ, อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข่ าวประชาสั มพันธ์
 ขอเชิ ญผู้สนใจเข้ าร่ วมส่ งบทความและเข้ าฟั ง การเสวนาวิชาการ การบริ หารและการจัดการ ครั้ งที่ 9“การบริ หารจัดการข้ าม
วัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้ องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 6 ผู้สนใจ
สารองทีน่ ั่งได้ ที่ ศู นย์ วจิ ยั โทร. 431, 633, 528 เว็บไซต์ http:/www.dpu.ac.th/dpurc/conference อีเมล์ research@dpu.ac.th
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สาระน่ ารู้
ลบรอยตีนกาด้ วยนา้ ใบบัวบก
ใครทราบบ้างว่า น้ าใบบัวบกสามารถลบรอยตีนกาได้ วันนี้มีเรื่ องนี้มาบอก...
วิธี คือ นาใบบัวบกที่ได้มาล้างให้สะอาด แล้วนามาปั่ น หรื อจะบด จะโขลก ด้วย
กรรมวิธีอะไรก็ได้ที่ถนัด เพราะสิ่ งที่ตอ้ งการ คือ น้ าใบบัวบก
พอ ได้น้ าใบบัวบกสด ๆ แล้ว ใช้สาลีชุบน้ าใบบัวบกมาทาให้ทวั่ ใบหน้า ทาทิ้งไว้
ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก ทาทุกวันก่อนนอน หรื อจะหลับไปเลยก็ได้
น้ า ใบบัวบกจะไปช่วยกระตุน้ การสร้างคอลลาเจน และอีลาสติน ซึ่งจะช่วยลบรอย
ตีนกาได้ แต่ที่สาคัญต้องทาสม่าเสมอ ถึงจะเห็นผล รู ้อย่างนี้แล้ว ใครที่อยากลบรอยตีนกา
ก็ลองนาวิธีที่แนะนาไปปิิบตั ิตามกันได้
ทีม่ า : http://www.ezythaicooking.com/food_and_drink_information/tiger_herbal_and_beauty.html

ขมิน้ แก้โรคกระดูกพรุน
การรับประทานแกงที่ มี "ขมิ้น" เป็ นส่ วนประกอบ เช่น แกงกะหรี่ มีส่วนช่วยป้ องกันโรคกระดูก ข้ออักเสบ และโรคกระดูกได้ ที ม
นักวิทยาศาสตร์ สหรัฐ จากมหาวิทยาลัยอริ โซนา ระบุว่า ขมิ้นซึ่ งมักใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารประเภทแกงเผ็ด หรื อแกงสี เหลืองทั้งหลาย มี
สรรพคุณช่วยบาบัดโรคได้
ในวงการแพทย์เอเชี ยใช้ขมิ้นในการรักษาโรคต่าง ๆ มานานหลายร้อยปี เช่น อาการอักเสบ และพบว่า สารเคอร์ คูมิน ที่อยูใ่ นขมิ้น มี
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการเกิดโรคข้อต่ออักเสบได้ และช่วยรักษาอาการอักเสบ พอง หรื อบวมของโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคหื ด ลาไส้อกั เสบ
และโรคกระดูก รู ้อย่างนี้แล้ว ถ้าใครไม่อยากเป็ นโรคกระดูกพรุ น ลองหาขมิ้นมารับประทานกันดูได้

ทีม่ า : http://www.ezythaicooking.com/food_and_drink_information/turmeric_and_bone.html
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