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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 ออินเทอร์ เน็ตที่ 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 เน็ตที่แตกต่างกัน 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 ออินเทอร์ เน็ต มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อในกลุ่มช่วงอายุ 20-24 ปี
ที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยมีปัจจัยคุณภาพของสิ นค้า เป็ นปั จจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
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, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

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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เด็กไทย อ้ วนยันนาทผบ กรมอนามัยยัารวจมบกินึักน้ อย-เตีตย- กินแต่ ขนมกรุบกรอบ นัตาหวาน

ยาระน่ ารู้

กรมอนามัย เผยผลการติดตามภาวะการเจริ ญเติบโตของเด็กไทย 6-12 ปี จานวน 1.4 ล้านคน พบมีภาวะอ้วน ผอม เตี้ย ปั ญญาทึบ เรี ยนรู ้
ช้า ชี้เป็ นผลจากโภชนาการที่แย่ กินผักน้อยแค่วนั ละ 1.5 ช้อนโต๊ะ หนักไปทางขนมกรุ บกรอบ น้ าหวาน เตรี ยมผนึ กกาลัง 7 องค์กรพัฒนาชุด
เรี ยนรู ้สร้างเสริ มสุขภาพ
วันที่ 6 มกราคม 2557 นพณรงค์ สายวงศ์. รองอธิบดีกรมอนามัย เปิ ดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้ าระวังติดตามการเจริ ญเติบโตในเด็กนักเรี ยน
อายุ 6-12 ปี จานวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า นักเรี ยนมีภาวะอ้วน จานวน 187,000 คน เตี้ย จานวน
254,620 คน และผอม จานวน 99,112 คน ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผล กระทบต่อสุ ขภาพ เด็กนักเรี ยนที่เตี้ยและผอมจะมีสติปัญญาด้อย เรี ยนรู ้ชา้
ภูมิตา้ นทานโรคต่า ติดเชื้อได้ง่าย เด็กนักเรี ยนที่มีภาวะอ้วนเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเรื้ อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง หัวใจและหลอด
เลือด เป็ นต้น
โดย สาเหตุสาคัญส่ วนใหญ่เกิ ดจากพฤติกรรมโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจากการสารวจ
โภชนาการเด็กไทย พบว่าเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้ง ๆ ที่ควรกินไม่ต่ากว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ กินขนมกรุ บกรอบและดื่มเครื่ องดื่ม
รสหวานจัดเกือบทุกวันหรื อทุกวันสูงถึง 67.4% ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน โดยคาดว่าในปี 2558 เด็กปฐมวัย
1 คน ใน 5 คน และเด็กนักเรี ยน 1 คน ใน 10 คน จะมีภาวะอ้วน
นพณรงค์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. เพื่อพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ถือเป็ นสิ่ ง
สนับสนุนทางวิชาการที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ดา้ น การพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการและสุขภาพให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย โดย
เน้นการนาสื่ อนวัตกรรมฉบับทดลองใช้ที่ประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาพฤติกรรม โภชนาการนักเรี ยนในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย มาพัฒนาต่อยอดให้มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพนักเรี ยนแบบองค์รวมและง่าย ต่อการนาไปใช้ขยายผลใน
ระดับประเทศ
โดยแนวทางการพัฒ นาจะเน้ น การบู ร ณาการชุ ด ความรู ้ 5 เรื่ องที่ ย ัง เป็ นปั ญ หาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ยน ได้แ ก่
1. ธงโภชนาการ
2. ผัก ผลไม้
3. ลดหวาน มัน เค็ม
4. โรคอ้ วนและการออกกาลังกาย
5. สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล (สุ ขภาพช่ องปากและสุ ขภาพทัว่ ไปของนักเรียน)
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2551
และสามารถประยุกต์ใช้กบั บริ บทของแต่ละโรงเรี ยนได้ท้ งั 4 สังกัด
คือ สพฐเอกชน และเทศบาล .กทม .
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