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บทคััดย่่อ
การศึึกษานี้้�เป็็ นงานวิิจัยั เชิิงทดลองเรื่่อ� งประสิิทธิิผลของโฆษณาวีีดิโิ อเพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์ค์ อร์์สเรีียนในหััวข้้อ “ประสิิทธิิผล
ของโฆษณายููทูปปร
ู ะเภทขายแฝงเทีียบกัับประเภทขายตรงระหว่่างกลุ่่ม� เป้้ าหมายที่่�กำ�หน
ำ ด” เพื่่อ� ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์ค์ อร์์สเรีียนหััวข้้อการสััมภาษณ์์เป็็ นภาษาอัังกฤษ “Interview in English Like-a-Pro” บนช่่องยููทูปู Exchanges
with Jeynah มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบผลลััพธ์์จากการทำำ� A/B Testing ของโฆษณาแฝงและโฆษณาตรง และระหว่่าง
2 กลุ่่ม� เป้้ าหมาย ได้้แก่่ นัักศึึกษาจบใหม่่ และนัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย เพื่่อ� ศึึกษาว่่าโฆษณาประเภทใดและ
กลุ่่�มเป้้ าหมายใดมีีประสิิทธิิผลที่่�ดีกี ว่่ากััน โดยวััดจากการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และมีีการกระทำำ� (conversion)
ผลการวิิจัยั พบว่่า โฆษณาประเภทขายแฝงที่่�มีเี นื้้�อหาที่่�มี ี “คุุณค่่า” ต่่อผู้้�รัับชมจะแสดงประสิิทธิิผลการมีีปฏิิสัมั พัันธ์ที่่์ ดี� กี ว่่า
ส่่วนคลิิปโฆษณาประเภทขายตรงที่่�มีเี นื้้�อหาที่่�สื่อ�่ วััตถุุประสงค์์ที่่ชั� ดั เจนจะแสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� กี ว่่า โดยสามารถดึึงดููดให้้ผู้้�รับั ชม
โฆษณาสนใจและเกิิดการกระทำำ�ได้้ ส่่วนผลลััพธ์์ระหว่่าง 2 กลุ่่ม� เป้้ าหมาย พบว่่ากลุ่่ม� นัักศึึกษาจบใหม่่มีคี วามสนใจพััฒนา
ทัักษะความรู้้�ผ่่านโฆษณาแฝง และมีีปฏิิสัมั พัันธ์ม์ ากที่่�สุุด แต่่กลุ่่ม� นัักเรีียนซึ่่ง� อยู่่�ในช่่วงเตรีียมตััวสอบเข้้าศึึกษาต่่อมีีการคลิิก
ต่่อไปที่่�เว็็บไซต์์ และสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ดัังนั้้�นจึงึ นำำ�ผลวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�มาวิิเคราะห์์ได้้ว่า่ การทำำ�โฆษณาประชาสััมพัันธ์์
ธุุรกิิจและบริิการผ่่านแพลตฟอร์์มยููทูปส
ู ามารถสร้้างและแสดงผลลััพธ์์ได้้ตามวััตถุุประสงค์์ที่่กำ� �หน
ำ ด
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Abstract
This research is an experimental research in the subject of “Effectiveness of Passive Versus Active YouTube
Advertising between Target Groups” and is a case study of “Interview in English Like-a-Pro” course advertisement
through YouTube Channel, Exchanges with Jeynah. It aims to compare the result from A/B Testing of passive and
active ads and between new graduates and high school students in order to study which advertisement and which
targeted group have better efficiency by measuring the Engagement and Conversion. The research found that
passive selling advertisement having “Value” content to audiences showed better conversion effectiveness. However, advertisement clip with direct selling having engagement content showed better result by drawing audiences’
attention to watch advertisement and follow. The outcome between 2 targeted groups found that new graduates
were interested in developing knowledge skills through passive advertisement and the most engagement. However, students who had been preparing for entrance examination clicked further to the website and asked for more
information. Therefore, the research was analyzed that business relation advertisement and services through
YouTube platform could determine the desired outcomes.
Keywords: 1. Advertisement on YouTube 2. A/B Testing 3. Passive advertisement 4. Sale advertisement
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ประสิิทธิิผลของโฆษณายููทูปู ประเภทขายแฝงเทีียบกัับประเภทขายตรง

เจน่่าห์์ เลนน์์ พาร์์เมลีี และทิิวา พาร์์ค

การใช้้ง านหลายครั้้�ง ต่่ อ วัันปร ะมาณ 65% อีีก ทั้้�ง ใน
ประเทศไทยยัังเป็็ นประเทศใน 10 อัันดับั แรกที่่�มีผู้้�ี ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุดในโลกอีีกด้้วย (Positioning, 2018)
นอกจากนี้้� ยั ั ง เป็็ นช่่ อ งทางที่่� มี ี จำ�น
ำ วนผู้้�ติิ ด ตามและ
มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั กลุ่่�มเป้้ าหมายมากที่่�สุุดของโรงเรีียนสอน
ภาษาเท็็กซ์์ แอนด์์ ทอล์์ค พหลโยธิิน ประกอบกัับพฤติิกรรม
การใช้้ Social media ของคนไทยที่่�เปลี่่�ยนมานิิยมการรัับชม
วีีดิโิ อมากกว่่ารููปภาพ เพื่่อ� ความบัันเทิิง ความสะดวกและ
ความชััดเจนในการเห็็นคุุณลัักษณะของสิินค้า้ และบริิการ
มากขึ้้�น ขณะเดีีย วกััน ผู้้�บ ริิโ ภคส่่ว นใหญ่่ ยั งั มีีก ารแชร์์
(share) วีีดิโิ อให้้กับั ผู้้�อื่่น� ซึ่่ง� สามารถเพิ่่�มการรัับรู้้�และการมีีส่ว่ น
ร่่วมโต้้ตอบกัับแบรนด์์ได้้ (Kankate, 2019) จากปัั จจััย
ภายนอก และความเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว จึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั
สนใจที่่�จะศึึกษาการพััฒนากลยุุทธ์์ในการทำำ�การตลาดและ
การโฆษณาโดยผ่่านเนื้้�อหาสื่่อ� วีีดิโิ อ (video content) แบบ
ดิิจิทัิ ลั ในบริิบทของธุุรกิิจโรงเรีียนสอนภาษาต่่างประเทศ
โดยเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของการทำำ�การโฆษณากัับกลุ่่ม�
เป้้ าหมายเพื่่อ� วิิเคราะห์์แนวโน้้มการตััดสิินใจซื้้�อคอร์์สเรีียน
ของโรงเรีียนสอนภาษาเท็็กช์์ แอนด์์ ทอล์์ค พหลโยธิิน
เนื่่�องจากหััวข้้อของคอร์์สที่่ส� ามารถนำำ�มาเป็็ นตัวั อย่่าง
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีหี ลากหลายหััวข้้อเช่่น General English
Conversation, Business English Conversation, ภาษา
อัังกฤษเพื่่อ� การสอบ เป็็ นต้น้ โดยผู้้�วิิจัยั เลืือกหััวข้้อ “Interview
in English Like-a-Pro” ซึ่่�งเป็็ นคอร์์สเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�เรีียนที่่�ต้อ้ งการสอบสััมภาษณ์์เข้้าศึึกษาต่่อ หรืือที่่�ต้อ้ งการ
เตรีียมความพร้้อมในการสััมภาษณ์์งานเป็็ นภาษาอัังกฤษ ซึ่่ง�
เป็็ นเนื้้�อหาที่่�สอดคล้้องกัับสถิิติกิ ารเติิบโตของธุุรกิิจโรงเรีียน
สอนภาษา และกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�สนใจพััฒนาทัักษะภาษา
อัังกฤษเพื่่อ� การยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ในอนาคต ประกอบกัับ
ทางผู้้�วิิจัยั เป็็ นเจ้้าของบััญชีีช่่องทางยููทููปชื่�อ่ Exchanges
with Jeynah ซึ่่ง� เป็็ นช่อ่ งยููทูปที่่
ู เ� น้้นสอนภาษาอัังกฤษให้้กับั
ผู้้�ชมที่่�เป็็ นคนไทย จากคลิิปทั้้ง� หมด ผู้้�วิิจัยั สัังเกตว่่าคลิิป
เกี่่�ยวกัับการสอบสััมภาษณ์์เป็็ นภาษาอัังกฤษเป็็ นคลิิปที่่มี� ี
จำำ�นวนคนดูู (view) และจำำ�นวนผู้้�เข้้ามามีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และพิิมพ์์เข้้ากล่่องข้้อความ (inbox) ในเฟซบุ๊๊�ก
เมสเซนเจอร์์ (Facebook Messenger) มากที่่�สุุดเป็็ น 2 เท่่า
จากเดิิมอย่่างต่่อเนื่่� อ งตั้้�ง แต่่ ก ารเผยแพร่่ค ลิิป ในหััว ข้้อ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องในเดืือนกัันยายน ปีี พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� จากการตรวจ
สอบและวิิเคราะห์์จำ�น
ำ วนผู้้�รัับชมและการมีีปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั คลิิป
ที่่�มีเี นื้้อ� หาดัังกล่่าว พบว่่า ผู้้�ที่่ใ� ห้้ความสนใจในเนื้้อ� หาที่่�เกี่่�ยวกัับ

บทนำำ�
ในการพััฒนาประเทศให้้มีคี วามมั่่�นคงและเจริิญก้้าวหน้้า
ในทุุก ๆ ด้้านนั้้�น จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�คนไทยจะต้้องมีีทักั ษะใน
การใช้้ภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ประโยชน์์ในการติิดต่่อสื่่อ� สาร ซึ่ง�่ จะ
เห็็นว่า่ เวลาสมััครงานหลายบริิษัทั จะเพิ่่�มเงิินเดืือนให้้สูงู ขึ้้น�
หากผู้้�สมััค รงานมีีค วามสามารถในด้้ า นภาษาอััง กฤษ
(Marketeer, 2018) จึึงส่่งผลให้้ธุุรกิจิ สถาบัันสอนภาษาใน
ปัั จจุุบัันเติิบโตขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง จากสถิิติใิ นปีี พ.ศ. 2560
เพิ่่�มขึ้้น� อยู่่�ที่่� 5% จากปีี พ.ศ. 2559 หากแบ่่งตามมููลค่่าการ
ตลาดจะได้้เป็็ น 2 กลุ่่ม� ใหญ่่ คืือ สถาบัันสอนภาษาขนาดใหญ่่
และสถาบัันสอนภาษาขนาดกลางและเล็็ก (Post Today,
2013) ซึ่�ง่ ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่จะมีีอัตั ราการเติิบโตสููง
เนื่่�องจากมีีจุุดแข็็งในการเรื่่อ� งเงิินทุุน แบรนด์์ เทคโนโลยีี การ
ทำำ�การตลาด เครืือข่่ายพัันธมิติ รรวมทั้้�งทำำ�เลที่่�ตั้้ง� เช่่น Wall
Street English เป็็ นต้น้ (Post Today, 2013)
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกโรงเรีียนสอนภาษา
เท็็กซ์์ แอนด์์ ทอล์์ค พหลโยธิิน เป็็ นตัวั อย่่างในการศึึกษา
ซึ่่�งโรงเรีียนนี้้� เป็็ นโรงเรีียนเอกชนขนาดเล็็กที่่�จดทะเบีียน
ภายใต้้กระทรวงศึึกษาธิิการ และดำำ�เนิินธุุรกิจิ การให้้บริิการ
ด้้านการศึึกษาภาษาต่่างประเทศมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2533
ที่่�ผ่่านมาได้้ดำ�ำ เนิินการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์คอร์์สเรีียน
แบบดั้้�งเดิิม (offline) เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ในปัั จจุุบัันสังั คม
ไทยได้้ก้้า วเข้้า สู่่�สััง คมยุุคดิิจิิทั ัล จากผลสำำ�ร วจการใช้้
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ของคนไทยแสดงให้้ เ ห็็ นว่่ า คนไทยใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตรวมทุุกอุุปกรณ์์เฉลี่่ย� มากกว่่า 9 ชั่่�วโมงต่่อวััน
(Think about Wealth, 2019) และจำำ�นวนคนไทยที่่�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตแต่่ละวัันมีมี ากถึึง 90% (Marketing Oops,
2019) การเชื่่�อ มต่่ อ อิิน เทอร์์ เ น็็ ต บนโลกออนไลน์์ นั้้ น�
ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมาก และการโฆษณาได้้รับั
ผลกระทบจากความเปลี่่�ยนแปลงนี้้�เช่่นกันั เนื่่�องจากสามารถ
เพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้ าหมายผู้้�บริิโภคได้้ง่า่ ยและ
สะดวกรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น� ธุุรกิิจโรงเรีียนสอนภาษาเป็็ นธุุรกิจิ
ที่่�มีกี ารแข่่งขัันสููง คู่่�แข่่งหลายโรงเรีียน ทั้้�งนี้้�มีกี ารศึึกษา
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค และปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการตััดสิินใจ
เรีียนคอร์์สภาษาต่่างประเทศ จึึงต้้องมีีการปรัับตััวและพััฒนา
กลยุุทธ์์ทางการตลาดให้้ตรงกัับความต้้องการของกลุ่่ม� ลููกค้้า
มากขึ้้น� เพื่่อ� ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีช่อ่ งทางและตััวเลืือกที่่�หลากหลาย
ในการตััดสิินใจซื้้�อบริิการ ผู้้�วิิจัยั ได้้เลืือกแพลตฟอร์์ม (platform)
ยููทูปู (YouTube) ในการทำำ�การวิิจัยั เนื่่�องจากสถิิติขิ องผู้้�ใช้้งาน
ยููทูปู ในประเทศไทยมีีมากถึึง 40 ล้้านคน ซึ่่ง� คิิดเป็็ นสัดั ส่่วน
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การสััมภาษณ์์แบ่่งเป็็ น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�สนใจเนื้้�อหา
การเตรีียมความพร้้อมในการสอบสััมภาษณ์์ เพื่่�อศึึกษาต่่อ
และกลุ่่� ม ที่่� สน ใจเนื้้� อ หาการเตรีีย มความพร้้ อ มในการ
สััมภาษณ์์เพื่่อ� สมััครงานเป็็ นภาษาอัังกฤษ โดยผู้้�วิิจัยั ได้้ตั้้ง�
สมมติิฐานไว้้ว่า่ กลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
ซึ่่� ง จััด อยู่่�ในกลุ่่� ม ดิิจิิทั ัล เนทีีฟ ที่่� มี ีสั ัด ส่่ ว นมากกว่่ า กลุ่่� ม
นัักศึึกษาจบใหม่่จะมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ภายหลัังจากการรัับชม
โฆษณามากกว่่า
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นสามารถสรุุปได้้ว่่า ผลของการ
แข่่งขัันของธุุรกิิจโรงเรีียนสอนภาษาขนาดกลางและเล็็ก
รวมทั้้�งพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในการใช้้ Social media ของ
คนไทย โดยเฉพาะยููทููปที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมเพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้
ผู้้�ประกอบการสถาบัันสอนภาษาหัันมาให้้ความสำำ�คัญ
ั และ
เลืือกใช้้ช่อ่ งทางนี้้�ในการทำำ�การตลาดมากขึ้้น�

ความคิิดเห็็นและความพึึงพอใจต่่อธุุรกิิจนั้้�น ๆ ได้้ ซึ่่�งตััว
ธุุรกิิจเองสามารถเก็็บข้้อมููลของผู้้�บริิโภคเหล่่านี้้ไ� ด้้อย่่างละเอีียด
แบบเรีียลไทม์์ (real time) ซึ่ง�่ ทั้้�งหมดล้้วนเป็็ นประโยชน์์มาก
ในการวิิเคราะห์์และพััฒนากลยุุทธ์์ทางการตลาดของธุุรกิิจ
ต่่อไป (Reitzen, 2007; Laolertwilai, 2015)
การโฆษณาผ่่า นสื่่�อ ดิิจิิทั ลั (digital advertising)
สร้้างขึ้้น� มาเพื่่�อเป็็ นตัวั กลางในการนำำ�เสนอธุุรกิิจ โฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ โดยการ
สื่่อ� สารไปยัังกลุ่่ม� เป้้ าหมายผู้้�บริิโภคบนอิินเทอร์์เน็็ต เช่่น บน
เครื่่�องมืือค้้นหาออนไลน์์ (search engine) บนเว็็บไซต์์
(website) และสัังคมออนไลน์์ (social network) เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้
เกิิดการรัับรู้้�แบรนด์์ (brand awareness) หรืือจููงใจให้้เกิิด
ความต้้องการและการพิิจารณา (consideration) ในสิินค้า้
หรืือบริิการ และสนัับสนุุนให้้เกิิดการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้า้ และ
บริิการ (conversion) ในที่่�สุุด
Chainirun (2018: 141-162) กล่่าวว่่า รููปแบบในการ
โฆษณาบนสื่่�ออิินเทอร์์เน็็ตนั้้�นสามารถทำำ�ได้้หลายรููปแบบ
โดยในปัั จจุุบัันแบรนด์์ต่า่ ง ๆ หัันมาให้้ความสนใจและจััดทำำ�
สื่่�อคอนเทนต์์วีดิี โิ อ (video content) มากขึ้้�น เนื่่�องจาก
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป การเข้้าถึึงสื่่อ� ด้้วยวีีดิโิ อนั้้�น
มีีมากกว่่าการโพสต์์ด้ว้ ยภาพ เนื่่�องจากภาพเคลื่่อ� นไหวนั้้�น
มีีความดึึงดููด น่่าสนใจ และสามารถถ่่ายทอดรายละเอีียดได้้
ดีีและน่่าจดจำำ� ยููทูปู (YouTube) จึึงถืือเป็็ นแพลตฟอร์์มของ
สื่่อ� วีีดิโิ อที่่�ใหญ่่ที่่สุุ� ดในประเทศไทยในปัั จจุุบััน (Yaiphairot,
2019) มีีผู้้�เข้้าใช้้งานประจำำ� (active users) เป็็ นจำ�น
ำ วนมาก
ถึึง 33 ล้้านคน โดยใช้้เวลาดููยููทููปเฉลี่่�ย 40 นาทีีต่่อวััน
(Nanchanok, 2017) จากสถิิติิ 87% ของคนไทยใช้้บริิการ
ยููทูปู เป็็ นสื่อ�่ แรกเมื่่อ� ต้้องการค้้นหาวีีดิโิ อ และ 3 ใน 4 ของ
ผู้้�ใช้้งานยููทูปู เห็็นว่า่ ยููทูปมี
ู ปร
ี ะโยชน์์ในการค้้นหาและเรีียน
รู้้�เกี่่�ยวกัับสิินค้า้ และบริิการของแบรนด์์ และไม่่มีปัี ั ญหาใน
การที่่�มีโี ฆษณาคั่่�นหรืือในคลิิปวีดิี โิ อ หากมีีฟัังก์์ชันั ให้้กดข้้าม
โฆษณาหรืือ Skip Ad (Nipa, 2019a) กลุ่่ม� ผู้้�ใช้้งานเหล่่านี้้�
ก็็พร้้อมที่่�จะมาเป็็ นลูกู ค้้าของผู้้�ประกอบการเสมอ
อีีก หนึ่่� ง ปัั จ จััย ที่่� โ ฆษณาทางยูู ทูู ปมี ีค วามน่่ า สนใจ
คืืออััตราการแข่่งขัันในการลงโฆษณายัังมีีไม่่สููงเท่่ากููเกิิล
(Google) หรืือเฟซบุ๊๊�ก (Facebook) นอกจากนี้้� ยููทูปยั
ู งั เป็็ น
รููปแบบของสื่่อ� (video content) ที่่�ดึงึ ดููดความสนใจของผู้้�ชม
ได้้ดีกี ว่่าหลายๆ สื่่อ� เพราะมีีทั้้ง� ภาพ เสีียง และข้้อความ หรืือ
ทั้้�ง 3 รููปแบบในเวลาเดีียวกััน ทำำ�ให้้โฆษณาเข้้าถึึงผู้้�ชมได้้
มากขึ้้น� (Nanchanok, 2017) ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั จะ

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
เพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของระหว่่างกลยุุทธ์์สื่�อ่
โฆษณาประเภทขายแฝงและประเภทขายตรงของคอร์์ส
เรีียนภาษาอัังกฤษของโรงเรีียนสอนภาษาเท็็กซ์์ แอนด์์
ทอล์์ค พหลโยธิิน และเพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลการ
โฆษณาผ่่านช่่องทางยููทูปร
ู ะหว่่างสองกลุ่่ม� เป้้ าหมายภายหลััง
จากการรัับชมโฆษณา ได้้แก่่ กลุ่่ม� นัักศึึกษาระดัับชั้้�นปริิญญาตรีี
จบใหม่่และกลุ่่�มนัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
โดยมีีโรงเรีียนสอนภาษาเท็็กซ์์ แอนด์์ ทอล์์ค พหลโยธิิน เป็็ น
ตััวอย่่างในการทดลองครั้้�งนี้้�
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
การตลาดดิิจิิ ทั ัล เป็็ นการตลาดรูู ป แบบใหม่่ ที่่� ใ ช้้
หลัักการตลาดแบบดั้้�งเดิิม แต่่พัฒ
ั นามาใช้้ช่่องทางดิิจิทัิ ลั
ในการสื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภคในการโปรโมทสิินค้า้ หรืือบริิการ
และสร้้างโอกาสในการเพิ่่�มยอดขาย ซึ่�ง่ เป็็ นทางเลืือกที่่�ดีี
สำำ�หรับั ธุุรกิิจและแบรนด์์ต่า่ ง ๆ เนื่่�องจากสามารถสร้้างการรัับรู้้�
เกี่่� ย วกัับ ธุุรกิิจ หรืือแบรนด์์ สิ ินค้้า ชิ้้�น ใหม่่ ไ ด้้ (brand
awareness) สามารถเข้้าถึึงกลุ่่ม� เป้้ าหมาย (reach) ที่่�ระบุุไว้้
โดยเฉพาะได้้และเป็็ นจำ�น
ำ วนที่่�มากขึ้้น� (VTAC ecommerce
Thailand, n.d.) สามารถบริิการลููกค้้าออนไลน์์ ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและเป็็ นรายบุุคคล สามารถสร้้างการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างธุุรกิิจและผู้้�บริิโภคได้้ (engagement) โดยมีีระบบ
การสื่่อ� สารถาม-ตอบแบบสองทาง (two-way communication)
(Wertime, & Fenwick, 2008) ผู้้�บริิโภคสามารถแสดง
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ทำำ�การทดลองสื่่อ� โฆษณาในยููทูปู โดยใช้้รูปู แบบวีีดิโิ อ (video
ads) ดััง นั้้�น จึึง ขออธิิบ ายแนวคิิด และรายละเอีีย ดของ
ประเภทโฆษณารููปแบบวีีดิโิ อ ดัังนี้้�
รููปแบบของโฆษณาวีีดิโิ อในยููทูปู (video ads) มีีจำ�น
ำ วน
2 รููปแบบหลััก ได้้แก่่
1. โฆษณาแบบ TrueView (TrueView video ads)
เป็็ นโฆษณาหลัักที่่�ใช้้ลงโฆษณาในยููทูปู โดยผู้้�ชมสามารถ
เลืือกที่่�จะดููหรืือไม่่ดูไู ด้้ แบ่่งออกเป็็ น 2 รููปแบบย่่อย ได้้แก่่
1.1 แบบโฆษณาในสตรีีม (in-stream ads) คืือ คลิิป
โฆษณาที่่�แสดงอััตโนมััติิก่่อน ระหว่่าง หรืือหลัังวีีดิโิ อที่่�
ต้้องการเข้้าชม ผู้้�ชมสามารถกดข้้าม (skip) ได้้
1.2 แบบโฆษณา Video discovery (video discovery
ads) ซึ่ง�่ จะแสดงในหน้้าผลการค้้นหาของยููทูปด้
ู า้ นบนของ
รายการแนะนำำ� (suggested video) หรืือแสดงซ้้อนทัับวีีดิโิ อ
หลััก (overlay) การคิิดค่่าโฆษณาจะคิิดแบบ Cost Per View
(CPV) โดยผู้้�ลงโฆษณาจะต้้องจ่่ายค่่าโฆษณาเมื่่อ� ผู้้�ชมคลิิป
ดููครบ 30 วิินาทีี หรืือดููจนจบคลิิป หรืือจ่่ายเมื่่อ� ผู้้�ชมโฆษณา
คลิิกลิิงก์์ของโฆษณา
2. โฆษณาแบบบััมเปอร์์ (Bumper ads) เป็็ นโฆษณา
ในรููปแบบวีีดิโิ อสั้้�นที่่เ� ล่่นก่อ่ นวีีดิโิ อหลััก มีีความยาว 6 วิินาทีี
ผู้้�ชมไม่่สามารถกดข้้ามได้้ การคิิดค่่าโฆษณาจะคิิดแบบ
Cost Per Impression (CPM) โดยผู้้�ลงโฆษณาจะต้้อง
จ่่ายค่่าโฆษณาเมื่่อ� โฆษณาแสดงผลทุุก ๆ 1,000 ครั้้�ง
สิ่่�งที่่�ธุุรกิจิ และแบรนด์์จะต้้องคำำ�นึึงถึึงในการจััดทำำ�สื่�อ่
วีีดิโิ อในปัั จจุุบัันนั้้น� คืือ สื่่�อนั้้�นจะต้้องสามารถตอบโจทย์์
ได้้ว่่า เพราะเหตุุใดกลุ่่� ม เป้้ า หมายถึึง อยากเข้้า ชมสื่่�อ นั้้�น
สื่่อ� นั้้�นให้้ประโยชน์์อะไรกัับกลุ่่ม� เป้้ าหมาย และมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่อ� ให้้ความรู้้� ลดความสงสััย ให้้ความบัันเทิิง หรืือเพิ่่�มความ
ต้้องการในสิินค้า้ และบริิการ นอกจากนี้้�ธุุรกิจิ จะต้้องทำำ�ความ
เข้้า ใจว่่า พฤติิก รรมของผู้้�บริิโ ภคในปัั จ จุุบัันนั้้น� ใช้้สื่�อ่ บน
โทรศััพ ท์์มืือถืือเป็็ นหลั กั เกืือบทุุกสถานที่่� และบางครั้้�ง
ผู้้�บริิโภคไม่่สะดวกให้้มีเี สีียงประกอบคลิิป ดัังนั้้�นวีดิี โิ อควรมีี
คำำ�บรรยายใต้้ภาพ (subtitle) ความยาวของวีีดิโิ อก็็เช่่นกันั
จากอดีีต ที่่�ผู้้�บริิโ ภคเคยมีีพ ฤติิก รรมชอบดููค ลิิปสั้้น� แต่่
ปัั จจุุบัันได้้หันั มาเปิิ ดใจในการรัับชมคลิิปที่่ย� าวขึ้้น� หากคลิิป
นั้้�นเป็็ นคลิิปที่่เ� ป็็ นประโยชน์์ต่่อผู้้�บริิโภค เนื่่�องจากปัั จจุุบััน
คนไทยมีีความต้้องการในการพััฒนาตััวเอง หากเนื้้�อหานั้้�น
เป็็ นเรื่่�องที่่�ต้้องการในการชมเพื่่�อผ่่อนคลาย เรีียนรู้้�หรืือ
สามารถแก้้ปััญหาได้้ ความยาวของคลิิปนั้้นย่
� อ่ มไม่่ใช่่ปััญหา
อีีกต่่อไป (Yaiphairot, 2019)

เจน่่าห์์ เลนน์์ พาร์์เมลีี และทิิวา พาร์์ค

การทำำ� การตลาดโดยใช้้ผู้้�มี ีอิิท ธิิพ ลบนสื่่�อ ออนไลน์์
(influencer marketing) เป็็ นอีกี ช่่องทางหนึ่่�งที่่�จะสามารถเข้้าถึึง
กลุ่่ม� เป้้ าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพผ่่านแรงจููงใจและความ
น่่ าเชื่่�อถืือของผู้้�มีีอิทิ ธิิพลบนสื่่อ� ออนไลน์์ ดัังนั้้�นการทำำ�การ
ตลาดดัังกล่่าวจะสามารถดึึงดููดความสนใจจากผู้้�บริิโภคและ
สร้้างฐานผู้้�ติิดตามให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์หรืือการบริิการที่่�นำำ�เสนอ
ได้้มากขึ้้น� (AUN Thai Laboratories, 2019) ในปัั จจุุบัันมี ี
เทรนด์์บนสื่่�อออนไลน์์ที่่เ� ป็็ นกระแสโด่่งดัังเป็็ นจำ�น
ำ วนมาก
คนในกลุ่่ม� ดิิจิทัิ ลั เนทีีฟ (digital natives) ที่่�ได้้กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น
ก็็ได้้รับั อิิทธิิพลจากกระแสบนอิินเทอร์์เน็็ตเป็็ นอย่่างมาก
เนื่่�องจากเป็็ นกลุ่่ม� ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีเป็็ นหลักั ซึ่่ง� เทรนด์์บนสื่่อ�
ออนไลน์์นั้้นก็
� ไ็ ด้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้น� จากผู้้�มีีอิทิ ธิิพลบน
สื่่�อออนไลน์์ (influencer) ที่่�เป็็ นองค์์ประกอบส่่วนหนึ่่� งที่่�
สามารถสร้้างกระแสผ่่านการสร้้างเนื้้�อหาและการโฆษณาบน
สื่่�อ โซเชีีย ลมีีเ ดีีย หลากหลายรููป แบบ จนทำำ� ให้้ปร ะเด็็น
ดัังกล่่าวเป็็ นจุุดที่่�สร้า้ งความสนใจให้้แก่่ผู้้�ชมหรืือผู้้�ติิดตาม
ซึ่่ง� Sabuncuoğlu-İnanç, Gökaliler, & Güla (2020) ได้้
ทดลองศึึกษาการโฆษณาแบบบััมเปอร์์บนยููทูปู พบว่่าปัั จจััย
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรับั การโฆษณาชนิิดนี้้�คืือ ความน่่ าเชื่่�อถืือและ
ทััศนคติิของผู้้�รัับชม ซึ่�่งปัั จจััยนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา
การโฆษณาแบบในสตรีีมบนยููทููปของประเทศอิินโดนีีเซีีย
(Saputra, & Fachira, 2014)
ในส่่วนของการวััดประสิิทธิิผลของคลิิปยูทูู ูปจากการ
มีีปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั คลิิป เช่่น การกดถููกใจ การกดแชร์์ การ
แสดงความคิิดเห็็นแล้้ว ยููทูปยั
ู งั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับระยะเวลา
ในการรัับชมคลิิป (Nell Patel, 2020) ซึ่่ง� เป็็ นเป้้ าหมายอัันดับั
หนึ่่�งของยููทูปที่่
ู ต้� อ้ งการให้้ผู้้�รับั ชมรู้้�สึึกพึึงพอใจและมีีส่ว่ นร่่วม
(engagement) ด้้วยการรัับชมคลิิปในระยะเวลานาน (Views
Reviews, 2016) ดัังจะเห็็นได้้จากกฎใหม่่ที่่ยู� ทูู ปกำ
ู �หน
ำ ดว่่า
ผู้้�ผลิิตสื่่อ� (content creator) จะต้้องมีีจำ�น
ำ วนชั่่�วโมงจากการ
รัับชมวีีดิโิ อทั้้�งหมดรวม 4,000 ชั่่�วโมง ก่่อนที่่�จะได้้รับั สิิทธิ์์ �
การเข้้าร่่วมโปรแกรมพาร์์ทเนอร์์ได้้ (YouTube partnership)
(Chuenchom, 2018) นอกจากนี้้� เว็็บไซต์์ Hootsuite ยัังได้้
เผยแพร่่ข้อ้ มููลว่่า จำำ�นวนการรัับชม (view) เป็็ นหนึ่่ง� ในตััวชี้้วั� ดั
ที่่�ใช้้ในการวััดผล แต่่เนื่่�องจากเป็็ นตัวั ชี้้วั� ดั ที่่�ไม่่สามารถวััด
ประสิิท ธิิภ าพของเนื้้� อ หาของคลิิปวี ีดิิโ อได้้อ ย่่ า งแท้้จ ริิง
เนื่่�องจากสามารถสร้้างขึ้้น� มาได้้ (vanity metrics) ดัังนั้้�น
ตััวชี้้วั� ดั ที่่�จะสามารถแสดงประสิิทธิิผลของคลิิปโฆษณาว่่า
สามารถดึึงดููดให้้ผู้้�รับั ชมสนใจและมีีส่ว่ นร่่วม (engage) ผ่่าน
การรัับชมโฆษณาในระยะเวลาที่่�นาน และสามารถวััดผลได้้
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ดีีกว่่าคืือระยะเวลาโดยเฉลี่่ย� ในการรัับชมคลิิป (average
view duration) (Baird, 2018)

เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ตรวจสอบข้้อมููลสถิิติิ ได้้แก่่ กููเกิิลแอนะลิิติกิ ส์์
(Google analytics) และยููทููปแอนะลิิติิกส์์ (YouTube
Analytics) โดยเก็็บผลลััพธ์์จากการมีีส่ว่ นร่่วม (engagement)
ได้้แก่่ การกดถููกใจ (like) การแสดงความคิิดเห็็น (comment)
ว่่าถููกใจหรืือสนใจ และการถามความรู้้�เพิ่่�มเติิม นัับจำำ�นวน
การแชร์์ (share) ระยะเวลาในการรัับชมวีีดิโิ อต่่อคลิิปโดยเฉลี่่ย�
(average view duration) การรัับชมวีีดิโิ อแบบควอร์์ไทล์์
(video played to) และเก็็บผลลััพธ์์จากการกระทำำ� (conversion)
ได้้แก่่ จำำ�นวนการคลิิก (click) ต่่อไปที่่�เว็็บไซด์์ จำำ�นวน
สมาชิิกยููทูปู (subscriber) และจำำ�นวนข้้อความที่่�ติดิ ต่่อผ่่าน
ไลน์์ ออฟฟิิ เชีียลแอคเคาท์์ (LINE official account)
กำำ�หนดการตั้้�งค่่าโฆษณาสำำ�หรับั 2 กลุ่่ม� เป้้ าหมาย ได้้แก่่ กลุ่่ม�
นัักศึึกษาจบใหม่่ (new graduate) เพศชายและหญิิง อายุุ
18-24 ปีี และ 25-34 ปีี และกลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย (high school student) อายุุระหว่่าง 18-24 ปีี
ทั้้�ง 2 กลุ่่�มอาศััยอยู่่�ในประเทศไทย มีีพฤติิกรรมการใช้้
โทรศััพท์์ตลอดเวลา ชอบดููคลิิปวีดิี โิ อในช่่องยููทูปู ชอบการ
ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ ชอบเรีียนรู้้�และดููสื่�อ่ การสอนภาษา
อัังกฤษที่่�ช่่วยในการสอบ ค้้นหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการสอบ
สััมภาษณ์์เพื่่อ� ศึึกษาต่่อ การสััมภาษณ์์งานเป็็ นภาษาอัังกฤษ
โดยกำำ�หน ดคีีย์์ เ วิิร์์ ด (keyword) ที่่� แ ตกต่่ า งกััน ตาม
วััตถุุประสงค์์ของแต่่ละกลุ่่�มเป้้ าหมายผ่่าน Custom intent
audiences หรืือแบบกำำ�หนดด้้วยตนเอง แทนที่่�จะเป็็ นการ
ใช้้ระบบอััตโนมััติขิ องกููเกิิล (Google AdWords) เป็็ นตัวั
กำำ�หนด ซึ่่ง� ทางกููเกิิลแนะนำำ�ว่า่ วิิธีนี้้ี ส� ามารถเข้้าถึึงกลุ่่ม� เป้้าหมาย
ได้้อย่่า งมีีประสิิท ธิิภ าพและประหยััด งบประมาณในการ
โฆษณาได้้มากที่่�สุุด (Nipa, 2019b) กำำ�หนดระยะเวลา ใน
การทำำ�การทดลองเป็็ นเวลา 8 สััปดาห์์ ระหว่่างวัันที่่� 24
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โดยใน 4 สััปดาห์์แรก ผู้้�วิิจัยั จะทำำ�การซื้้�อพื้้�นที่่โ� ฆษณาวีีดิโิ อ
บนแพลตฟอร์์มยููทูปู จำำ�นวน 4 คลิิป กำำ�หนดการเผยแพร่่
โฆษณาสััปดาห์์ละ 1 คลิิป เป็็ นเวลา 7 วััน ต่่อ 1 คลิิป
เผยแพร่่ทุุกเช้้าวัันอาทิิตย์์ เวลา 10.30 น. ตามวัันและเวลา
เดิิมที่่�ผู้้�วิจัิ ยั เผยแพร่่คลิิปบนช่่องยููทูปู เป็็ นประจำำ� โดยเริ่่ม�
เผยแพร่่โฆษณาไปยัังกลุ่่�มเป้้ าหมายที่่�เป็็ นนัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีีที่่จ� บใหม่่ อายุุตั้้�งแต่่ 22 ปีี ขึ้้น� ไป และกลุ่่ม� นัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลายตามลำำ�ดับั ดัังนี้้�

วิิ ธีีการดำำ�เนิิ นการวิิ จัยั
งานวิิจั ัย เรื่่�อ งนี้้� ใ ช้้ร ะเบีีย บวิิธีีก ารวิิจั ัย เชิิง ทดลอง
(experimental research method) ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
โดยเป็็ นการทดสอบแบบ A/B Testing ซึ่่ง� เป็็ นเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้
ทำำ�การทดสอบเปรีียบเทีียบระหว่่าง 2 ตััวแปรในการทำำ�
การตลาดว่่า รููป แบบใดมีีผ ลลััพ ธ์์ที่่�ดีีก ว่่า กััน เพื่่�อ ที่่�ท าง
โรงเรีียนสอนภาษาเท็็กซ์์ แอนด์์ ทอล์์ค พหลโยธิิน จะได้้นำำ�
ข้้อมููลและประโยชน์์จากการทดสอบนี้้�ไปปรัับใช้้ในกลยุุทธ์์
การทำำ�สื่อ�่ โฆษณาผ่่านคลิิปวีดิี โิ อต่่อไป
การวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั จึึงกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้ าหมายเป็็ น
2 กลุ่่ม� ได้้แก่่ 1. กลุ่่ม� นัักศึึกษาจบใหม่่ และ 2. กลุ่่ม� นัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย ทั้้�งสองกลุ่่�มเป้้ าหมายนี้้�
จััดอยู่่�ในกลุ่่�มดิิจิทัิ ลั เนทีีฟ (digital natives) (Bangkokbiz
News, 2014) ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มที่่�มีกี ารใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตและ
เทคโนโลยีีสูงู ดัังนั้้�นการศึึกษากลุ่่�มเป้้ าหมาย และลัักษณะ
พฤติิกรรมการบริิโภคของกลุ่่�มดัังกล่่าวจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั
อย่่างมากต่่อการทำำ�วิจัิ ยั ในครั้้�งนี้้�และจะมีีผลต่่อการวางแผน
กลยุุทธ์์ในการทำำ�โฆษณาประชาสััมพัันธ์ค์ อร์์สเรีียนให้้ตอบ
สนองต่่อกลุ่่�มเป้้ าหมายข้้างต้้น ทั้้�งนี้้� งานวิิจัยั ชุุดนี้้�เป็็ นการ
ทดลองเบื้้�องต้้นเพื่่อ� ทำำ�การเปรีียบเทีียบระหว่่างการทำำ�คลิิป
โฆษณาวีีดิโิ อที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ทำำ�การชำำ�ระเงิินเพื่่อ� ซื้้�อพื้้�นที่่ใ� นการยิิง
โฆษณาผ่่า นยููทููป (YouTube) ในรููป แบบที่่�ก ดข้้า มได้้
(in-stream skippable ads) ซึ่่ง� เนื้้�อหาแบบ Control A คืือ
โฆษณาประเภทขายแฝง แสดงเนื้้�อหาที่่�มี ี “คุุณค่่า” คิิดเป็็ น
สััดส่่วน 95% ของคลิิป และอีีก 5% ของเนื้้�อหาเป็็ นการ
โฆษณาคอร์์สท้า้ ยคลิิป และแบบ Variation B คืือโฆษณา
ประเภทขายตรง จััดทำำ�สัดั ส่่วนเนื้้�อหาที่่�มี ี “คุุณค่่า” 5% และ
เนื้้�อหาโฆษณาขายคอร์์ส 95% และเพื่่อ� ให้้การจััดทำำ�โฆษณา
มีีประสิิทธิิภาพและเป็็ นที่่สน
� ใจมากขึ้้น� ทั้้�ง 4 คลิิปจะมีีการ
กระตุ้้�นให้้ผู้้�ชมเกิิดการกระทำำ� (action) ด้้วยการใส่่ Call to
action มีีปุ่� ม่ ให้้กดติิดตาม (subscribe) มีีลิงิ ก์์ (link) ให้้กด
ไปยัังเว็็บไซต์์ (Nanchanok, 2017) โดยผู้้�วิิจัยั จะทำำ�การวััด
ว่่าโฆษณาใดก่่อให้้เกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และดึึงดููด
ให้้กลุ่่ม� เป้้ าหมายเกิิดการกระทำำ� (conversion) มากกว่่ากััน
โดยระหว่่างการทดลอง ผู้้�วิิจัยั จะทำำ�การเก็็บข้้อมููล (data) ผ่่าน
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วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 คลิิปโฆษณาประเภท
ขายแฝง
วัันที่่� 1 พฤศจิิก ายน พ.ศ. 2562 คลิิป โฆษณา
ประเภทขายตรง
วัันที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 คลิิปโฆษณาประเภท
ขายแฝง
วัันที่่� 16 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 คลิิปโฆษณา
ประเภทขายตรง
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ผลการวิิ จัยั
ผลจากการศึึกษาวิิจัยั โดยใช้้การทดสอบแบบ A/B
Testing เพื่่�อเปรีียบเทีียบปฏิิสัมั พัันธ์แ์ ละการกระทำำ� แบ่่ง
โฆษณาออกเป็็ น 2 แอดกรุ๊๊ป� (ad group) แต่่ละแอดกรุ๊๊ป� แบ่่ง
ออกเป็็ น 2 วีีดิโิ อแอด (video ads) คืือ Ad campaign : IS
interview และ Ad group under the campaign
โดยมีีรายละเอีียดการแบ่่งกรุ๊๊ปดั
� งั ภาพที่่� 1

Account

Google Ads Campaign
- YouTube Ad

Ad Group
สอบสััมภาษณ์์เข้้าเรีียน
เป็็ นภาษาอัังกฤษ

Video โฆษณาแฝง

Ad Group
สอบสััมภาษณ์์ทำ�ำ งานเป็็ น
ภาษาอัังกฤษ

Video โฆษณาตรง

Video โฆษณาแฝง

Video โฆษณาตรง

ภาพที่่ � 1	รููปแบบของการแบ่่งแอดกรุ๊๊ป� (ad group) ของคลิิปวีดิี โิ อยููทูปู (YouTube video) สำำ�หรับั การโฆษณาผ่่านช่่องทาง
	กููเกิิล (Google Ads)
หััว ข้้ อ : คอร์์ สสั ัม ภาษณ์์ ง านเป็็ นภาษาอััง กฤษ
เปิิ ดแล้้ว! ติิวคำำ�ถาม-ตอบ ปรัับบุุคลิิกภาพ ฝึึ กออกเสีียง
เขีียนเรซููเม่่
กลุ่่ม� เป้้ าหมาย: เพศชาย-หญิิง อายุุ 18-24 ปีี และ 2534 ปีี อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย
ความยาวของโฆษณา: 5 นาทีี 33 วิินาทีี
ระยะเวลาและวัันที่่ใ� นการเผยแพร่่โฆษณา: จำำ�นวน 7
วััน ตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 1 ธัันวาคม ถึึง 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
3. IS 3 High School Student ประเภทโฆษณา :
ขายแฝง (Control A)
หััว ข้้อ : คำำ�ถ ามสอบสััม ภาษณ์์ เ ข้้า เรีีย นเป็็ น ภาษา

1. IS 1 New Graduate ประเภทโฆษณา : ขายแฝง
(Control A)
หััว ข้้อ : เทคนิิ ค สััม ภาษณ์์ ง านเป็็ นภาษาอััง กฤษ
การตอบคำำ�ถาม จุุดแข็็งจุุดอ่่อน I Job Interview
กลุ่่�มเป้้ าหมาย: เพศชาย-หญิิง อายุุ 18-24 ปีี และ
25-34 ปีี อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย
ความยาวของโฆษณา: 5 นาทีี 56 วิินาทีี
ระยะเวลาและวัันที่่�ในการเผยแพร่่โฆษณา: จำำ�นวน
7 วััน ตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 24 พฤศจิิกายน ถึึง 1 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
2. IS 2 New Graduate ประเภทโฆษณา : ขายตรง
(Variation B)
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อัังกฤษ สอบเข้้ามหาลััย ต้้องเตรีียมตััวยัังไง?
กลุ่่�มเป้้ าหมาย: เพศชาย-หญิิง อายุุ 18-24 ปีี อาศััย
อยู่่�ในประเทศไทย
ความยาวของโฆษณา: 5 นาทีี 45 วิินาทีี
ระยะเวลาและวัันที่่ใ� นการเผยแพร่่โฆษณา: จำำ�นวน 7
วััน ตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 9 ธัันวาคม ถึึง 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
4. IS 4 High School Student ประเภทโฆษณา :
ขายตรง (Variation B)
หััวข้้อ: คอร์์สเตรีียมความพร้้อมสอบสััมภาษณ์์เป็็ น

ภาษาอัังกฤษ ติิวคำำ�ถาม-ตอบ
กลุ่่ม� เป้้ าหมาย: เพศชาย-หญิิง อายุุ 18-24 ปีี อาศััยอยู่่�
ในประเทศไทย
ความยาวของโฆษณา: 5 นาทีี 36 วิินาทีี
ระยะเวลาและวัันที่่�ในการเผยแพร่่โฆษณา: จำำ�นวน
7 วััน ตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 16 ธัันวาคม ถึึง 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
จากผลการวิิจัยั สามารถสรุุปผลออกมาได้้เป็็ น 2 ส่่วน
ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 แสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� ที่่ี สุุ� ดของประเภทโฆษณา ในด้้านการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และในด้้านการกระทำำ�
(conversion)
การมีีปฏิิ สัมั พัันธ์์ (engagement)
ปฏิิ สัมั พัันธ์์

การกระทำำ� (conversion)

โฆษณาประเภท โฆษณาประเภท
ขายแฝง
ขายตรง

การกระทำำ�

การกดถููกใจ

26

10

การคลิิกต่่อไปยััง
เว็็บไซต์์

การแสดง
ความคิิดเห็็น

2

2

การแชร์์

16

10

ระยะเวลาใน
การรัับชม
การรัับชมวีีดิโิ อ
แบบควอร์์ไทล์์

3:05
นาทีี

3:12
นาทีี

2:32
นาทีี

2:58
นาทีี

50%
23.42% 25.30% 15.2% 20.9%
100%
15.30% 17.31% 6.44% 13.49%
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โฆษณาประเภท โฆษณาประเภท
ขายแฝง
ขายตรง
160

241

การติิดต่่อผ่่าน
ไลน์์
ออฟฟิิ เชีียล
แอคเคาท์์

4

5

การสมััครสมาชิิก
ยููทูปู

-1

0
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จากตารางแสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� ที่่ี สุุ� ดของประเภทโฆษณา
ในด้้านการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และในด้้านการกระทำำ�
(conversion) ข้้างต้้น พบว่่าโฆษณาประเภทขายแฝงมีีการ
กดถููกใจ กดแชร์์ มีีระยะเวลาในการรัับชมและมีีการรัับชมวีีดิโิ อ
แบบควอร์์ไทล์์มากกว่่าคลิิปโฆษณาประเภทขายตรง ส่่วน
การแสดงความคิิดเห็็น เนื่่�องจากมีีจำ�น
ำ วนที่่�เท่่ากััน จึึงไม่่
สามารถสรุุปผลการเปรีียบเทีียบได้้ ส่่วนโฆษณาประเภท
ขายตรงแสดงผลลััพ ธ์์ ใ นส่่ ว นของการกระทำำ� มากกว่่ า
โฆษณาประเภทขายแฝง โดยมีีจำ�น
ำ วนการคลิิกต่่อไปที่่�

เว็็บไซต์์และการติิดต่่อผ่่านไลน์์ออฟฟิิ เชีียลแอคเคาท์์มากกว่่า
ส่่วนการสมััครสมาชิิกทางช่่องยููทูปนั้้
ู น� ผลลััพธ์์แสดงให้้เห็็น
ว่่ามีีผู้้�ยกเลิิกการติิดตาม 1 คน และไม่่มีผู้้�สมั
ี คั รเพิ่่�มจึึงไม่่
สามารถสรุุปผลได้้
จากข้้อมููลข้้างต้้นสามารถสรุุปได้้ว่่าโฆษณาประเภท
ขายแฝงแสดงผลลััพธ์์ในด้้านการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement)
ดีีกว่่าโฆษณาประเภทขายตรง ส่่วนโฆษณาประเภทขายตรง
แสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� กี ว่่าในด้้านการกระทำำ� (conversion) โดย
สามารถสรุุปได้้ดังั ตารางที่่� 2

ตารางที่่ � 2 กลุ่่ม� เป้้ าหมายที่่�แสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� ที่่ี สุุ� ดในด้้านการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ (engagement) และการกระทำำ� (conversion)
การมีีปฏิิ สัมั พัันธ์์ (engagement)

การกระทำำ� (conversion)

ปฏิิ สัมั พัันธ์์

กลุ่่�ม
นัักศึึกษา
จบใหม่่

กลุ่่�มนัักเรีียน
ชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนปลาย

การกระทำำ�

การกดถููกใจ

21

15

การคลิิกต่่อไป
ยัังเว็็บไซต์์

172

229

การแสดง
ความคิิดเห็็น

4

0

การติิดต่่อผ่่าน
ไลน์์ออฟฟิิ เชีียล
แอคเคาท์์

3

6

การแชร์์

20

6

การสมััคร
สมาชิิกยููทูปู

-1

0

ระยะเวลา
ในการรัับชม
การรัับชม
วีีดิโิ อแบบ
ควอร์์ไทล์์

3:05
นาทีี

2:32
นาทีี

3:12
นาทีี

2:58
นาทีี

25.30%

20.96%

17.31%

13.49%

กลุ่่�ม
กลุ่่�มนัักเรีียน
นัักศึึกษา ชั้้น� มััธยมศึึกษา
จบใหม่่
ตอนปลาย

50%
23.42%

15.24%
100%

15.30%

6.44%

จากตารางที่่� 2 พบว่่า กลุ่่�มเป้้ าหมายที่่�เป็็ นนัักศึึกษา
จบใหม่่มีปี ฏิิสัมั พัันธ์ด้์ ว้ ยการกดถููกใจ การแสดงความคิิดเห็็น
และการแชร์์มากกว่่ากลุ่่�มนัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษา
ตอนปลาย แต่่กลุ่่ม� เป้้าหมายที่่�เป็็นนักั เรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ตอนปลายมีีระยะเวลาในการรัับชม และมีีการรัับชมวีีดิโิ อ
แบบควอร์์ไทล์์มากกว่่ากลุ่่ม� นัักศึึกษาจบใหม่่ กลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมั ัธ ยมศึึก ษาตอนปลายยััง มีีก ารกระทำำ�ต่่ อ ด้้ ว ยการ

คลิิกต่่อไปยัังเว็็บไซต์์ และมีีการติิดต่่อผ่่านไลน์์ออฟฟิิ เชีียล
แอคเคาท์์มากกว่่ากลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ มีีการลงทะเบีียน
เรีียน 1 คน ส่่วนการสมััครสมาชิิกทางช่่องยููทูปู ผลลััพธ์์แสดง
การมีีผู้้�ยกเลิิกการติิดตาม 1 คน และไม่่มีผู้้�สมั
ี คั รเพิ่่�ม จึึงไม่่
เพีียงพอในการสรุุปผลได้้ จากข้้อมููลข้้างต้้น สามารถสรุุปผลได้้ว่า่
กลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่แสดงผลลััพธ์์ในด้้านการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
(engagement) โดยกดถููกใจ กดแชร์์ และแสดงความคิิดเห็็น
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มากกว่่ า กลุ่่� ม นัั ก เรีีย นระดัับ ชั้้�นมั ัธ ยมศึึก ษาตอนปลาย
ในทางกลัับกัันกลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
แสดงผลลััพธ์์ในการรัับชมคลิิปในระยะเวลาที่่�นานกว่่า และ
มีีการรัับชมวีีดิโิ อแบบควอร์์ไทล์์มากกว่่า นอกจากนี้้�ยังั แสดง
ผลลััพธ์์ในด้้านการกระทำำ� (conversation) มากกว่่ากลุ่่�ม
นัักศึึกษาจบใหม่่

ในครั้้�ง นี้้� ผู้้�วิิจั ยั ได้้ทำ�ำ การสร้้า งเนื้้� อ หาเพื่่�อ สื่่�อ ไปยััง กลุ่่�ม
เป้้ าหมาย โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่ชั� ดั เจน เป็็ นการโฆษณาขาย
คอร์์สเรีียนผ่่านรููปแบบและเนื้้�อหาวีีดิโิ อที่่�สื่อ�่ ถึึงการขาย และ
ยัังมีีการแสดงโลโก้้ของธุุรกิิจและสถานที่่�จัดั การเรีียนการ
สอน มีีการใส่่ปุ่� ม่ Call to action ระหว่่างและท้้ายคลิิป ได้้แก่่
ลิิงก์์เพื่่อ� คลิิกต่่อไปที่่�เว็็บไซต์์ (landing page) แสดงข้้อความ
(text) เพื่่�อแจ้้งช่่องทางการติิดต่่อและการกล่่าวอธิิบาย
รายละเอีียดของคอร์์สและช่่องทางการติิดต่่อท้้ายคลิิปเพื่่�อ
ย้ำำ�� และกระตุ้้�นให้้เกิิดการกระทำำ�ในที่่�สุุด
3. กลุ่่ม� เป้้ าหมายที่่�เป็็ นนักั ศึึกษาจบใหม่่มีปี ฏิิสัมั พัันธ์์
ในการกดถููกใจ แชร์์และแสดงความคิิดเห็็นมากกว่่ากลุ่่�ม
นัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย แต่่กลุ่่�มนัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย จะมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ในการ
รัับชมคลิิปวีดิี โิ อในระยะเวลาที่่�นานกว่่า
ในส่่วนของกลุ่่�มเป้้ าหมายที่่�ผู้้�วิจัิ ยั เลืือกในการทดลอง
A/B Testing กำำ�หนดขึ้้น� จากข้้อมููลที่่�มีอี ยู่่�เดิิม ในส่่วนของ
คลิิปยูทูู ปที่่
ู เ� คยจััดทำำ�ไว้้ภายใต้้หัวั ข้้อ การแนะนำำ�ตัวั และการ
สััม ภาษณ์์ เ ข้้า เรีีย นและสััม ภาษณ์์ เ ข้้า ทำำ� งานเป็็ น ภาษา
อัังกฤษ ซึ่�ง่ เป็็ นคลิิปวีดิี โิ อประเภทให้้ความรู้้�ผ่่านรููปแบบ
เนื้้� อ หาที่่� มี ี “คุุณค่่ า ” และไม่่ ไ ด้้ มี ีจุุ ดประสงค์์ ใ นการ
ประชาสััมพัันธ์ค์ อร์์สเรีียน เป็็ นคลิิปที่่มี� ผี ลการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ที่่�ดีที่่ี สุุ� ดและยัังมีีผลสืืบเนื่่�องมาถึึงปัั จจุุบััน ประกอบกัับข้้อมููล
ผลสำำ�รวจที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้นว่่า กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีอัี ตั ราการ
เติิบโตมากที่่�สุุดคืือกลุ่่�มนัักเรีียน และนัักศึึกษาจบใหม่่ที่่�
ต้้อ งการพััฒ นาทััก ษะความรู้้�ด้้า นภาษาเพื่่�อ มีีอ าชีีพ และ
คุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น� และทั้้�ง 2 กลุ่่ม� ยัังถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่ม� ที่่�เรีียก
ว่่าดิิจิทัิ ลั เนทีีฟ (digital natives) เป็็ นประชากรส่่วนใหญ่่
ของผู้้�ที่่ใ� ช้้อินิ เทอร์์เน็็ต และมีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตเพื่่อ� เข้้าถึึง
ข้้อมููลการซื้้�อสิินค้า้ และบริิการและมีีการติิดต่่อสื่่�อสารผ่่าน
โซเชีียลมีีเดีียอย่่างแพร่่หลาย โดยผู้้�วิิจัยั ได้้ตั้้ง� สมมติิฐานไว้้
ว่่ากลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย ซึ่่ง� จััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มดิิจิทัิ ลั เนทีีฟที่่�มีสัี ดั ส่่วนมากกว่่ากลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่
จะมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ภายหลัังจากการรัับชมโฆษณามากกว่่า
อย่่างไรก็็ตาม ผลลััพธ์์จากการวิิจัยั ไม่่เป็็ นไปตามสมมติิฐาน
ที่่�ตั้้ง� ไว้้ ในส่่วนของการมีีปฏิิสัมั พัันธ์จ์ ากผลที่่�ได้้ พบว่่า กลุ่่ม�
นัักศึึกษาจบใหม่่มีปี ฏิิสัมั พัันธ์ด้์ ว้ ยการกดถููกใจ แชร์์ และ
แสดงความคิิ ด เห็็ น มากกว่่ า กลุ่่� ม นัั ก เรีี ย นระดัั บ ชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย แต่่มีรี ะยะเวลาในการรัับชมโดยเฉลี่่ย�
และการรัับชมแบบควอร์์ไทล์์ที่่น้� ้อยกว่่า ทั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั ไม่่ทราบ
เหตุุผลที่่�แ ท้้จริิง แต่่ สันนิ
ั ิ ษฐานว่่ากลุ่่�ม นัักศึึกษาจบใหม่่

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
จากการวิิจัยั เชิิงทดลองเพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผล
ของโฆษณาในครั้้�งนี้้� สามารถอภิิปรายผลได้้ว่า่ การโฆษณา
ประชาสััม พัันธ์์สิ ินค้้า และบริิก ารของธุุรกิิจ ผ่่า นช่่อ งทาง
ออนไลน์์ (online) นั้้�นส ามารถสร้้า งผลลััพ ธ์์ที่่�ดีีใ ห้้กั ับ
ผู้้�ประกอบการได้้ หากผู้้�ประกอบการมีีค วามเข้้ า ใจ
กระบวนการและกลยุุทธ์์ในการผลิิตสื่่�อโฆษณาในด้้านการ
เลืือกช่่องทางในการใช้้สื่อ�่ (platform) การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์
ของแคมเปญ (campaign) การกำำ�หนดรููปแบบและเนื้้�อหา
(content) การเลืือกใช้้เ ครื่่�อ งมืือและการตั้้�ง ค่่า โฆษณา
ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้ าหมายเพื่่�อที่่�จะก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์
ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้น�
1. การสร้้างเนื้้�อหาที่่�ให้้ความรู้้�และมีี “คุุณค่่า” สามารถ
ส่่งผลต่่อการมีีปฏิิสัมั พัันธ์จ์ ากผู้้�รัับชมสื่่อ� มากกว่่าเนื้้�อหาใน
การโฆษณาเพื่่อ� ขายสิินค้า้ และบริิการโดยตรง
ภายหลัังจากการทดลองพบว่่า คลิิปโฆษณาประเภท
ขายแฝงมีีเนื้้�อหาการให้้ความรู้้�ที่่มี� ี “คุุณค่่า” เป็็ นหลักั แสดง
ผลการมีีปฏิิสัมั พัันธ์จ์ ากกลุ่่ม� เป้้ าหมายมากกว่่าคลิิปโฆษณา
ประเภทขายตรง ซึ่่ง� ตรงตามแนวคิิดและทฤษฎีีว่า่ ด้้วยการ
โฆษณาผ่่านเนื้้�อหาที่่�มี ี “คุุณค่่า” จะสร้้างประโยชน์์เช่่นการ
ให้้ความรู้้� สร้้างความรู้้�สึึกที่่�เป็็ นมิติ รกัับผู้้�ชม สร้้างความรู้้�สึึก
ว่่าธุุรกิิจนั้้�นไม่่มีวัี ตั ถุุประสงค์์ในการขายสิินค้า้ และบริิการ
อย่่างเดีียว ซึ่ง�่ ส่่งผลที่่�ดีต่ี ่อความสนใจและการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
(Laolertwilai, 2015) และยัังสามารถเพิ่่�มระยะเวลาในการรัับ
ชมคลิิปวีดิี โิ อได้้นานมากขึ้้น� (Nell Patel, 2020)
2. การสร้้างเนื้้�อหาที่่�มีคี วามชััดเจนตามวััตถุุประสงค์์
สามารถสร้้างผลลััพธ์์ และส่่งผลให้้กลุ่่�มเป้้ าหมายเกิิดการ
กระทำำ�ได้้ตามที่่�กำ�หน
ำ ดไว้้
จากผลการวิิจัยั พบว่่าคลิิปโฆษณาประเภทขายตรง
สามารถดึึงดููดให้้ผู้้�รับั ชมโฆษณาเกิิดความสนใจ และเกิิดการ
กระทำำ�ขึ้้น� ซึ่่ง� ตรงกัับทฤษฎีีเรื่่อ� งข้้อคำำ�นึึงถึึงการสร้้างเนื้้�อหา
คอนเทนต์์ที่่มี� คุุี ณภาพว่่าเนื้้�อหาจะต้้องมีีความชััดเจนและ
ตรงตามวััตถุุประสงค์์และ KPI ที่่�กำ�หน
ำ ดไว้้ ซึ่่�งการวิิจัยั
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ประสิิทธิิผลของโฆษณายููทูปู ประเภทขายแฝงเทีียบกัับประเภทขายตรง

อาจมีีพฤติิกรรมการค้้นหาข้้อมููลเพื่่อ� ศึึกษาหาทัักษะความรู้้�
เพิ่่�มเติิมผ่่านช่่องทางยููทููปมากกว่่ากลุ่่�มนัักเรีียนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย แต่่ยังั ไม่่มีคี วามสนใจหรืือความจำำ�เป็็ น
ที่่�จะใช้้บริิการคอร์์สเรีียนดัังกล่่าว จากผลลััพธ์์ดังั กล่่าวผู้้�วิิจัยั
เห็็นว่า่ ควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
4. กลุ่่ม� เป้้าหมายนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย
มีีระยะเวลาในการรัับชมคลิิป และมีีการคลิิกเข้้าไปที่่� เว็็บไซต์์
และสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมมากกว่่ากลุ่่�มเป้้ าหมายที่่�เป็็ น
นัักศึึกษาจบใหม่่
จากผลการวิิจัยั พบว่่ากลุ่่ม� นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ตอนปลายแสดงประสิิทธิิผลต่่อการขายคอร์์สผ่่านโฆษณา
ขายตรงมากกว่่ากลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ เนื่่�องจากมีีการคลิิก
ต่่อไปที่่�เว็็บไซด์์หน้้าแลนดิ้้�งเพจ (landing page) ที่่�ผู้้�วิจัิ ยั
ใส่่ลิงิ ก์์ไว้้ในโฆษณา และมีีการติิดต่่อผ่่านไลน์์ออฟฟิิ เชีียล
แอคเคาท์์ (Line official account) เพื่่อ� สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
รวมทั้้�งยัังเกิิดยอดขาย (sales) จากกลุ่่�มเป้้ าหมาย 1 ราย
ประกอบกัับผลลััพธ์์ของระยะเวลาในการรัับชมคลิิปโดยเฉลี่่ย�
และการรัับ ชมวีีดิิโ อแบบควอร์์ไ ทล์์ที่่�ม ากกว่่า แสดงถึึง
ความเป็็ นไปได้้ว่่ากลุ่่�มนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
มีีความสนใจและต้้องการใช้้บริิการคอร์์สเรีียนนี้้� มากกว่่า
กลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ ซึ่�ง่ ผู้้�วิิจัยั สัันนิิษฐานว่่ามีีผลมาจาก
ช่่วงเวลาที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ทำำ�การทดลอง ที่่�อยู่่�ในช่่วงเดืือนธัันวาคม
และเดืือนมกราคม ซึ่�่ ง เป็็ นช่่ ว งที่่� นัั ก เรีี ย นระดัับ ชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนปลายเตรีียมความพร้้อมในการสอบเข้้า
ศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย ซึ่�ง่ จากผลลััพธ์์ดังั กล่่าว ผู้้�วิิจัยั
เห็็นว่า่ ควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป

เจน่่าห์์ เลนน์์ พาร์์เมลีี และทิิวา พาร์์ค

ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการวิิ จัยั ในครั้้�งต่่อไป
1. ควรศึึกษากลุ่่�มเป้้ าหมาย โดยการศึึกษาพฤติิกรรม
และแนวทางของผู้้�บริิโภคที่่�ตัดั สิินใจซื้้�อสิินค้า้ หรืือบริิการ
(customer journey) ให้้ละเอีียด เพื่่อ� วางแผนกลยุุทธ์์ในการ
ทำำ�การโฆษณาประชาสััมพัันธ์ค์ อร์์สเรีียนให้้สามารถเข้้าถึึง
กลุ่่ม� เป้้ าหมายได้้อย่่างแม่่นยำ�ำ มากยิ่่�งขึ้้น�
2. เนื่่�องจากการทดลองในครั้้�งนี้้�เป็็ นการทดลองด้้วย
การเผยแพร่่คลิิปโฆษณาสััปดาห์์ละ 1 คลิิป และเผยแพร่่
โฆษณาไปยัังกลุ่่�มเป้้ าหมายในช่่วงเวลาที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่ง�
อาจส่่งผลให้้ข้อ้ มููลหรืือผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้คลาดเคลื่่อ� น จึึงควรมีีการ
ทดลองโดยการเผยแพร่่คลิิปโฆษณาทุุกชิ้้น� พร้้อมกััน เพื่่�อ
วััดผลว่่ามีีความแตกต่่างกัันหรืือไม่่
3. สำำ�หรับั ผู้้�ที่่สน
� ใจในการทำำ�วิจัิ ยั โดยการทำำ� A/B Testing
ผ่่านความคิิดสร้้างสรรค์์ (creativity) นั้้�น ควรมีีการสร้้าง
รููปแบบที่่�แตกต่่างกััน เช่่น โครงเรื่่�อง เนื้้�อหา ข้้อความ
อารมณ์์ที่่สื่� อ�่ ชื่่อ� หััวข้้อ เทคนิิคและรููปแบบสร้้างสรรค์์ในการ
ตััดต่่อ ภาพหน้้าปก เป็็ นต้น้ เพื่่อ� ให้้สามารถเปรีียบเทีียบได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผลว่่ารููปแบบการนำำ�เสนอรููปแบบใดเข้้าถึึง
กลุ่่�ม เป้้ า หมาย และก่่ อ ให้้เ กิิด การมีีป ฏิิสั มั พัันธ์์แ ละการ
กระทำำ�ได้้ดีกี ว่่า
4. หากมีีการศึึกษาในอนาคตในหััวข้้อที่่�ใกล้้เคีียงกััน
ควรมีีการทดลองปรัับความยาวของคลิิป โดยทำำ�คลิิปโฆษณา
ที่่�สั้้ �นลงและมีีความยาวที่่�ต่ำ��ำ กว่่า 5 นาทีี เพื่่อ� เปรีียบเทีียบว่่า
ความยาวของคลิิปมีผี ลต่่อการมีีปฏิิสัมั พัันธ์แ์ ละการกระทำำ�
ของผู้้�รัับชมโฆษณาหรืือไม่่ โดยเฉพาะการวััดแบบไม่่ซื้้�อ
สื่่อ� โฆษณาอาจยิ่่�งทำำ�ให้้เห็็นประสิิทธิิภาพของการปรัับเวลา
และเห็็นว่า่ การค้้นหาคำำ�นั้้น� อาจมีีผลต่่อเวลาของคลิิปที่่อ� ยู่่�ใน
ยููทูปก็
ู เ็ ป็็ นไปได้้
5. การศึึกษาในครั้้�งนี้้�ขาดการทำำ� A/B Testing กัับ
ประเภทโฆษณารููปแบบอื่่�นในยููทูปู เนื่่�องจากประเภทของ
การโฆษณาบนยููทูปยั
ู งั มีี รููปแบบอื่่น� เช่่น โฆษณาที่่�กดข้้าม
ไม่่ได้้ (non-skippable video) โฆษณาที่่�แสดงหน้้าผลการ
ค้้นหาของยููทูปู (video discovery ads) โฆษณาสั้้�น 6 วิินาทีี
ที่่�ไม่่สามารถกดข้้ามได้้ (bumper ads) หรืือโฆษณาที่่�แสดง
ด้้านบนของรายการแนะนำำ� (suggested video) โดยสามารถ
ทำำ� การทดลองโฆษณาผ่่า นรููป แบบเหล่่ า นี้้� เ พื่่�อ ศึึก ษาว่่า
ประเภทโฆษณาแบบใดแสดงผลลััพธ์์ที่่ดี� กี ว่่ารููปแบบที่่�ทำ�ำ ใน
ครั้้�งนี้้�
6. ความสำำ�คัญ
ั อีีกปัั จจััยคืือเรื่่�องของเวลา การขยาย
ระยะเวลาในการทดลองและเพิ่่�มงบประมาณในการโฆษณา

ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะทางทฤษฎีี
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงทดลอง (experimental
research) แบบ A/B Testing ในสภาวะที่่�เป็็ นปกติิและ
สภาวะภายใต้้การควบคุุม โดยการเปรีียบเทีียบเนื้้� อหา
รููปแบบ ประเภทของวีีดิโิ อ และเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�ม
เป้้ าหมาย ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในแนวคิิดและการเริ่่ม� ต้้นในการศึึกษา
วิิจัยั ต่่อ เพื่่�อเป็็ นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจที่่�เริ่่ม� ทำำ�การตลาดและ
วางกลยุุทธ์์ในการประชาสััมพัันธ์์คอร์์สเรีียนผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ โดยสามารถทำำ�การทดลองทำำ� A/B Testing ในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ผ่่านความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่อ� ศึึกษาว่่าเนื้้�อหาและการ
ถ่่ายทอดแบบใดสามารถเข้้าถึึงกลุ่่ม� ผู้้�บริิโภคได้้แม่่นยำ�ำ และ
มีีประสิิทธิิผลมากกว่่า
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อาจส่่งผลให้้ผลลััพธ์์จากข้้อมููลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น�
7. ระยะเวลาของการทำำ�หากมีีเวลาควรทำำ�การทดลอง
ในช่่วงเวลาอื่่�นที่่ไ� ม่่ใช่่ช่ว่ งปลายปีี ซึ่่ง� เป็็ นช่ว่ งเวลาของการ
ทดลองงานวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช่่วงระยะเวลาที่่�
นัักเรีียน หรืือนัักศึึกษาจบการศึึกษา เพราะช่่วงเวลาดัังกล่่าว
นัักเรีียนนัักศึึกษาพยายามหาความรู้้�และทัักษะต่่าง ๆ ให้้กับั
ตนเอง
8. ปัั จจััยที่่�สามารถเห็็นความแตกต่่างอีีกด้้านคืือ การ
ศึึกษาเพิ่่�มเติิมในส่่วนของเครื่่อ� งมืือและตััวชี้้วั� ดั (metrics) อื่่น�
ที่่�ใช้้ในการวััดผลของคลิิปโฆษณายููทูปู
9. ในการศึึกษาและวััดผลเพิ่่�มเติิมควรทำำ�กลยุุทธ์์
Re-targeting หรืือการ “กลัับไปเข้้าถึึง” ด้้วยการแสดง
โฆษณาไปยัังกลุ่่ม� เป้้ าหมายที่่�มีคี วาม สนใจมีีปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั
โฆษณา เช่่น มีีการกดถููกใจ มีีระยะเวลาในการรัับชมโฆษณา
ที่่�นาน มีีการกระทำำ�เช่่นคลิิกไปที่่�หน้้า เว็็บไซต์์ ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่ม�
ที่่�มีแี นวโน้้มที่่�จะซื้้�อบริิการคอร์์สเรีียนในอนาคตเพราะการ
ศึึกษาแบบที่่�กล่่าวถึึงสามารถมองเห็็นความคุ้้�มค่่าของการ
ใช้้เงิินในการโฆษณาว่่าได้้ผลดีีมากน้้อยเพีียงใด
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