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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลแบรนด์เนอร์ แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์ มเฟซบุ๊ก
กรณีศึกษาแบตเตอรี่ สาํ รองฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ และ การเปรี ยบเทียบ
A/B Testing เพื่อหากลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้ าหมาย รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่จะสามารถให้ความสนใจสื่ อโฆษณา และการ
สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยการวัดจากการเข้าถึง (Reach) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Engagement) ของผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ก ับทางเพจของ Zuperzup การวิจ ัยนี้ เ ป็ นการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบการทําสื่ อ โฆษณาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ มเฟซบุ๊ก (A/B Testing) โดนทําการเปรี ยบเทียบโฆษณาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน เช่น วีดีโอ
รู ปภาพ จิ๊บไฟล์ เฟซบุ๊กม้าหมุน ผ่านโปรแกรม Ad Manager ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวัดผล เก็บข้อมูล และซื้ อ
โฆษณาบน แพลตฟอร์มเฟซบุก๊ ซึ่งโปรแกรม Ad Manager สามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายได้ เช่น เพศ อายุ ความสนใจ และ
สามารถกําหนดราคาค่าใช้จ่ายในการซื้อโฆษณาได้ ผลจากการทําวิจยั นี้จะช่วยสามารถหากลุ่ มเป้ าหมายที่แน่ นอนได้
ว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มไหนที่ได้ รับชมโฆษณาแบบไหนผ่านเฟซบุก๊ ให้ความสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์กบั ทางเพจมากที่สุด
ซึ่งการทําวิจยั นี้จะสามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบการ เข้าใจผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น และมีประโยชน์ต่อการทําการตลาดออนไลน์
ในการทําสื่ อโฆษณาผ่านเฟซบุก๊
คําสําคัญ: แบรนด์เนอแอด, การทดสอบสื่ อโฆษณา, การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั

ABSTRACT

This comparative research paper focuses on the effectiveness of Banner Ads on the Facebook Platform of
the Zuperzup Emergency Battery. The case-study aims to study the feasibility and A/B Testing to find the right
group of consumers including consumers who will be able to pay attention to the advertisement and create awareness.
The study will use the factors of Reach and Engagement on the Zuperzup page as a mean for measurements on the
effectiveness of the ad. This research is a comparative study on various forms of ad creations on the Facebook Platform,
commonly known as A/B Testing. The research will compare ads from different format such as: video, image, GIFF file,
Facebook Carousel through the Ad Manager which is a program used to evaluate the results of ads on the Facebook
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Platform. The Ad Manager can specify its target such as gender, age, interests, and the price paid for advertising. The
results from this research will help identify which ad creates the most interest to the target audience. In addition, it
will show how user the audience interact with the page. The results of this research will help entrepreneurs understand
the consumer and be beneficial in online marketing through the Facebook Platform.
Keywords: Banner Ads, A/B Testing, Digital Marketing Communication
1. บทนํา

ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจําวันของคนทุกเพศทุกวัย เพราะมี
ความรวดเร็ วในการใช้สื่อสาร และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การทํางาน หรื อ
ความบันเทิง โดยมีแอปพลิเคชันมากมาย ที่ผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานนั้น ๆ ปั จจุบนั อุปกรณ์สื่อสารได้มีการพัฒนา
อย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบาย การใช้งานต่าง ๆ โดยในวิถีชีวิตในปั จจุบนั จําเป็ นต้อง
ใช้สมาร์ทโฟนเมื่อต้องออกจากภายนอก และข้อจํากัดของสมาร์ ทโฟนในปั จจุบนั คือความสามารถด้านแบตเตอรี่ ที่มี
ประสิ ทธิภาพ ทําให้ระยะการใช้งานไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้สมาร์ ทโฟน ทําให้ผใู้ ช้สมาร์ ทโฟนจําเป็ นต้อง
พกพาผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ ให้ใช้สมาร์ ทโฟนได้อี กครั้งด้วย แบตเตอรี่ สํารองแบบพกพา จากจํานวนผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนและ
อินเทอร์เน็ตที่มีเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี จากในอดีต ปี พ.ศ. 2554 มีจาํ นวนผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) และสมาร์ ท
โฟน (Smart Phone) มีจาํ นวน 75.35 ล้านคนในประเทศไทย (Veedvil, 2555) และเพิ่มขึ้นเป็ น 83 ล้านคนในปี พ.ศ.
2558 (Veedvil, 2559) ส่ งผลให้การผลิตอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ สําหรับสมาร์ ทโฟนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
บริ ษทั ที่ผลิ ตและจัดจําหน่ ายแบตเตอรี่ สํารองสําหรับสมาร์ ทโฟนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น XiaoMi Hauwei Aukey
Yoobao และ Eloop (Wemall, 2560) ซึ่งแบรนด์เหล่านี้เป็ นที่ยอมรับ และได้รับความนิ ยมมากในหมู่ผบู้ ริ โภคในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของการออกแบบ ความจุพลังงานไฟฟ้ าสํารอง ระบบความปลอดภัย และอื่น ๆ แต่แบตเตอรี่ สํารอง
ที่มีขายในปัจจุบนั มีขนาดที่ใหญ่ และต้องใช้สายเคเบิ้ลสําหรับชาร์ จ ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์สื่อสารรุ่ นนั้น ๆ ทําให้มี
ความยุง่ ยากเวลาที่ตอ้ งการใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและริ เริ่ มการผลิตแบตเตอรี่ สํารองฉุ กเฉิ นที่มีขนาดเล็กภายใต้
แบรนด์ Zuperzup โดยเน้นไปที่ขนาดที่เล็ก เบา พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และมาพร้อมหัวชาร์ ตแบบไร้สาย
พร้อมใช้งานด้วย Multiple Ports ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ท้งั ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android เพียงพลิกกลับ
ด้าน พร้อมปุ่ มเปิ ดปิ ดควบคุมกระแสไฟ เมื่อไม่ตอ้ งการใช้งานเป็ นการช่วยให้ยดื อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ สํารอง
ได้นานขึ้น เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาการพกพาแบตเตอรี่ สํารองขนาด ใหญ่ และสายเคเบิ้ลสําหรับชาร์ จ โดยแบตเตอรี่ สํารองนี้
มีความจุ 1,000 มิลลิแอมป์ (mAh) และ นํ้าหนักที่เบาเพียง 30 กรัม ด้วยขนาดที่บาง สามารถพกพาสะดวกมากขึ้ นจึง
ช่วยตอบสนอง การทํากิจกรรมต่าง ๆ และเพิ่มความคล่องตัวขณะใช้งาน เช่น ในขณะท่องเที่ยว ออกกําลังกาย สังสรรค์
หรื อคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษา การทําโฆษณาบนแพลตฟอร์ มเฟซบุ๊ค ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
กับบริ ษทั Zuperzup ในการทําให้แบรนด์เป็ นที่รู้จกั ขยายฐานลูกค้า ทําโฆษณา นําเสนอการส่ งเสริ มทางการตลาดต่ าง ๆ
เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั บริ ษทั ซึ่งนําเสนอผ่านวัตถุประสงค์งานวิจยั ได้ดงั นี้
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของแบรนด์เนอร์แอดที่ผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคผ่านเฟซบุ๊ก กรณี ศึกษา
แบตเตอรี่ สํารองฉุ กเฉิ นแบรนด์ Zuperzup โดนวัดผลจาก Ad Format ระหว่างวีดีโอ (VDO) รู ปภาพ (Image) จิ๊บ (GIF)
และเฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel) เพื่อเปรี ยบเทียบว่าการทําโฆษณา รู ปแบบไหนที่สามารถ เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค
มากกว่ากัน
3. การดําเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research Method) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบไปด้วย การทําแบบทดสอบ A/B Testing เกี่ยวกับแบรนด์เนอร์ แอดของเพจ Zuperzup เพื่อให้ได้รับประโยชน์
สูงสุ ดต่อแบรนด์ในการทําสื่ อโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อเพิ่มจํานวนยอดไลค์ การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
(Reach) และการสร้างการรับรู้ (Awareness) ไปยังวงกว้าง
การทํา A/B Testing หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Split Testing การทดสอบนี้นกั การตลาดออนไลน์ให้ความสนใจ
ในการทดสอบ เพราะทําให้หาข้อสรุ ปที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ในการทําการตลาดออนไลน์ บางครั้งเราอาจมีขอ้ สงสัยว่า
แบบใดให้ผลตอบรับที่ดีกว่า เช่น ในการทํา Facebook Banner Ad ทําโฆษณารู ปแบบใด ถึงจะดึงดูดความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภค ได้มากที่สุด A/B Testing เป็ นการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบว่า ระหว่างรู ปแบบที่หนึ่งหรื อรู ปแบบที่สอง ว่า
รู ปแบบใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน โดนที่ท้งั 2 รู ปแบบ จะมีสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น รู ปภาพที่ใช้ หรื อ ข้อความเชิญชวน
เป็ นต้น
การทํา A/B Testing มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1) เป้ าหมายของการทดสอบคือผูว้ ิจยั จะทําการทดสอบอะไร และสามารถที่จะพัฒนาสิ่ งที่ทดสอบให้ดีมาก
ขึ้นหลังจากการทํา A/B Testing แล้วได้อย่างไร เช่ นทดสอบการใช้รูปภาพ แบบไหนที่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคสนใจใน
โฆษณาของเรา และมีการสร้างการปฏิสัมพันธ์ (Engagement) มากขึ้น
2) ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ คือรู ปแบบต่าง ๆ ที่เราจะทําการเปรี ยบเทียบนั่นเอง เช่น ข้อความ รู ปภาพ
วีดีโอ โดยที่รูปแบบหลักเราจะเรี ยกว่าเป็ น Original ส่ วนรู ปแบบอื่น ๆ เราจะเรี ยกว่า Variation ในการทดสอบถ้ามี
รู ปแบบมากกว่า 2 แบบขึ้นไปเราจะเรี ยกว่า A/B Testing Model
3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ เป็ นคนที่เ ข้ามาดูเ พจผ่า นแบนเนอร์ แอด ที่ออกแบบให้แตกต่างกัน
ทั้งเนื้อหา (Content) ที่ใช้ และ รู ปภาพ หรื อ วีดีโอ
หลักการทํา A/B Testing ที่ดี อาจแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน
1) กําหนดเป้ าหมายของการเปรี ยบเทียบ คือ ทุกครั้งก่อนที่จะทํา A/B Testing จะต้องมีการตั้งเป้ าหมายว่า
ทําไปเพื่ออะไร และต้องการพัฒนาสิ่ งใดให้ดีข้ ึน เช่นเรามีการออกแบบแบนเนอร์ ท้ งั หมด 2 รู ปแบบ ประกอบด้วย
แบบ A และแบบ B เพื่อต้องการเปรี ยบเทียบว่ารู ปแบบใดที่สร้างยอดไลค์ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคให้เราได้
มากที่สุด
2) ทําการทดสอบโดยควบคุมไม่ให้ปัจจัยอื่น ๆ มากระทบ คือการทํา A/B Testing เพื่อเปรี ยบเทียบและ
วิเคราะห์การออกแบบแบนเนอร์ ท้ งั สองรู ปแบบโดยการวางตําแหน่ ง ข้อความเดียวกันแต่ใช้รูปภาพ ข้อความ หรื อ
วีดีโอที่ต่างกัน สาเหตุที่ต้องทําแบบนี้ เพื่อไม่ให้มีข ้อเปรี ยบเทียบที่ต่างกันเกิ นไป เพราะถ้าต่างกันมากผูว้ ิจ ัยจะไม่
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สามารถหาข้อสรุ ปได้ทาํ การวัดผลและสรุ ปผล คือการวัดผลของการทํา A/B Testing ที่ดีควรจะวัดผลออกมาเป็ น
ตัวเลขได้ เช่น การเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมาย (Reach) และการปฏิสัมพันธ์ (Engagement) เป็ นต้น เพื่อทําการเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบต่าง ๆ ทีท่ าํ การทดสอบ ว่าแบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน โดยการทดสอบนี้ผวู้ ิจยั จะใช้การเก็บข้อมูล การเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภค (Reach) และการปฏิสัมพันธ์ (Engagement) เป็ นตัววัดผล และเปรี ยบเทียบของการทําโฆษณาผ่าน Ad Manager
ว่าแบบไหนได้ประสิ ทธิผลดีกว่ากัน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทํา A/B Testing จะใช้เวลาตั้งแต่ วันที่ 7 – 22 เมษายน 2561 โดยจะทําการ
โฆษณาผ่านเฟซบุก๊ ทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งการทําการทดสอบจะแบ่งดังนี้
1) การทําการสดสอบครั้งแรก จะทําการเปรี ยบเทียบระหว่าง วีดีโอ (VDO) และรู ปภาพ (Image) โดยจะเลือก
กลุ่มเป้ าหมาย ระหว่างอายุ 18-24 ปี และ 25-34 ปี เพศ ชายและหญิง โดยจะเลือกความสนใจเดียวกัน แบ่งเป็ นกลุ่มของ
วีดีโอ (VDO) และรู ปภาพ (Image)
2) การทําการทดสอบครั้งที่สองจะทําการเปรี ยบเทียบระหว่าง จิ๊บ (GIF) และ เฟซบุ๊กม้าหมุน (Facebook
Carousel) โดยจะเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ระหว่างอายุ 18-24 ปี และ 25-34 ปี เพศชายและหญิง โดยจะเลื อ กความสนใจ
เดียวกัน แบ่งเป็ นกลุ่มของ จิ๊บ (GIF) และ เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel) การทําการทดสอบเปรี ยบเทียบนี้ จะ
แบ่งเป็ น หนึ่งแคมเปญ สี่ แอดเซ็ต และ แปดแอดต่อหนึ่งแคมเปญ วิธีน้ ีจะสามารถแยกผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่ม และสามารถ
ทําการทดสอบโดยที่จะไม่ทบั ซ้อนกันได้และยังได้ขอ้ มูลที่แน่นอนว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มไหนให้ความสนใจ เข้ารับชม
และมีปฏิสัมพันธ์กบั ทางเพจได้ชดั เจนที่สุด โดยสามารถแบ่งได้ดงั นี้
Campaign
Ad Set
M 18-24 iOS

VDO

Image

M 25-34 iOS

VDO

Image

F 18-24 iOS BKK

VDO

Image

F 25-34 iOS BKK

VDO

Image

ภาพที่ 1 รู ปแบบของการทําโฆษณาระหว่าง วีดีโอ (VDO) และ รู ปภาพ (Image)
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Campaign
Ad Set
M 18-24 iOS BKK

M 25-34 iOS BKK

F 18-24 iOS BKK

F 25-34 iOS BKK

GIF

GIF

GIF

GIF

Carousel

Carousel

Carousel

Carousel

ภาพที่ 2 รู ปแบบของการทําโฆษณาระหว่าง จิ๊บ (GIF) และ เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel)
4. ผลการวิจัย
การศึกษางานวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบเรื่ อง “ประสิ ทธิ ผลแบรนด์เนอร์ แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์ มเฟซบุ๊ก
กรณี ศึกษาแบตเตอรี่ สํารองฉุ กเฉิ นแบรนด์ Zuperzup” เป็ นการวิจยั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการของเพจที่ตอ้ งการ
ทําแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั และติดตลาดสําหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบายในการใช้งาน แบตเตอรี่ สํารอง
ฉุกเฉิน โดยการทํา A/B Testing งานวิจยั นี้เป็ นการเก็บรวมรวบ ข้อมูลจากยอดไลค์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Zuperzup” โดย
การวัดผลจากโปรแกรม Ads Manager ที่สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยําและถูกต้อง โดยทางผูว้ ิจยั จะคอยเข้าไปตรวจสอบ
สถิติ หลังจากได้ทดสอบไประยะหนึ่ งพบว่า จากที่ซ้ื อโฆษณาผ่าน Ads Manager และตรวจสอบดูว่าการทําโฆษณา
แบบไหนให้ที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงแบรนด์มากกว่ากัน โดยการทําโฆษณาผ่าน Ad Manager จะมีการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
ของเฟซบุก๊ เช่น วีดีโอ รู ปภาพ จิ๊บไฟล์ (GIF) และเฟซบุ๊ก ม้าหมุน (Facebook Carousel) ซึ่ งในแต่ ล ะรู ปแบบจะใช้
รู ปภาพ ข้อความ กลุ่มผูบ้ ริ โภค (Target Audience) เพศ อายุ และความสนใจ ที่เหมือนกัน วิธีน้ ี ทางผูป้ ระกอบการจะ
สามารถวัดผลได้ชดั เจนว่า การทําโฆษณาแบบไหนให้มีประสิ ทธิผล เกิดจํานวนยอดกดไลค์มากกว่ากัน โดยทุกครั้งที่ซ้ื อ
โฆษณาจะตั้งค่าให้เป็ น Post Engagement เพื่อที่จะได้เป็ นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้ามาติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผูว้ ิจยั ทดสอบประสิ ทธิ ผลของโฆษณาด้วยการทํา A/B Testingโดยแบ่งเป็ น สองแอดแคมเปญ (Ad Campaign) ในหนึ่ ง
แอดแคมเปญจะแบ่งเป็ นสี่ แอดเซ็ต (Ad Set) ซึ่งในแต่ละรู ปแบบจะใช้รูปภาพ ข้อความ กลุ่มผูบ้ ริ โภค (Target Audience)
เพศ อายุ และ ความสนใจที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การตั้งค่าเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปภาพและวีดีโอ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งค่าเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปภาพและวีดีโอ โดยหนึ่ งแอดแคมเปญจะแบ่งเป็ นสี่
แอดเซ็ต ด้วยการแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้
1.1 Ad Campaign: Test1_070418
1.2 Ad Set for Campaign
1.2.1 เพศชาย อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS รู ปภาพ
1.2.2 เพศชาย อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS รู ปภาพ
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1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

เพศหญิง อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS รู ปภาพ
เพศหญิง อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS รู ปภาพ
เพศชาย อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS วีดีโอ
เพศชาย อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS วีดีโอ
เพศหญิง อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS วีดีโอ
เพศหญิง อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS วีดีโอ

ตารางที่ 1 Ad Campaign: Test1_070418
Campaign Name
Results
Test1_070418
1,933

Reach
9,266

Impressions
9,577

ตารางที่ 2 Ad Sets for 1 Campaign: Test1_070418
Ad set Name
Test1 BKK 18-24 M iOS
Test1 BKK 25-34 M iOS
Test1 BKK 25-34 F iOS
Test1 BKK 18-24 F iOS
Results

Results Reach
591
535
373
434
1,933

2,555
2,760
2,036
2,058
9,266

Impression
2,592
2,822
2,822
2,080
9,577

Cost per
Results (บาท)
0.26
0.29
0.41
0.36
0.32

Budget
(บาท)
100.00
100.00
100.00
100.00

Amount Spent
(บาท)
152.89
152.60
153.19
154.56
613.33

ผลการศึกษางานวิจยั ด้วยการทํา A/B Testing โดยใช้ขอ้ ความและรู ปภาพเดียวกัน แต่ทาํ ให้แตกต่างกันใน
ลักษณะของรู ปภาพและคลิปวิดีโอ สามารถสรุ ปได้ว่าการโพสต์ดว้ ยวิดีโอ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Reach) ได้
ดีกว่าการโพสต์ดว้ ยรู ปภาพ อาจจะเป็ นเพราะการปรับเปลี่ยน อัลกอริ ทึมเฟซบุ๊ก ที่ตอ้ งการให้ผรู้ ับชมเพจเข้าถึงการ
โฆษณาแบบวีดีโอมากกว่ารู ปภาพ ด้วยตัวเลขที่แสดงผลผ่าน Ad Manger ผลการทดสอบเชิงเปรี ยบเทียบ ได้แสดงให้
เห็นว่าการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Reach) และ Impression ของวีดีโอแอดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีกว่ารู ปภาพ
จากการที่ต้ งั ค่าความสนใจ อายุ เพศ ความสนใจ และ เงินในการซื้ อโฆษณา ที่เท่ากันแต่ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
โดยสามารถแสดงผลการทดสอบที่ดีที่สุดได้ดงั นี้
VDO: Reach 2,522 Impression 2,577 Budget 100 Bath per Day
Images: Reach 373 Impression 373 Budget 100 Bath per Day
2. การตั้งค่าเปรี ยบเทียบระหว่างจิ๊บ (GIF) และ เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งค่าเปรี ยบเทียบระหว่างจิ๊บ (GIF) และ เฟซบุ๊กม้าหมุน (Facebook Carousel)
โดยหนึ่งแอดแคมเปญ จะแบ่งเป็ นสี่ แอดเซ็ต ด้วยการแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้
2.1 Ad Campaign: Test2_220418
2.2 Ad Set for Campaign
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

เพศชาย อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS GIF
เพศชาย อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS GIF
เพศหญิง อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS GIF
เพศหญิง อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS GIF
เพศชาย อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS Facebook Carousel
เพศชาย อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS Facebook Carousel
เพศหญิง อายุ 18-24 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS Facebook Carousel
เพศหญิง อายุ 25-34 ในเขต กรุ งเทพฯ ดูผา่ น iOS Facebook Carousel

ตารางที่ 3 Ad Campaign: Test2_220418
Campaign Name
Results
Test2_220418
6,204

Reach
9,026

Impressions
9,275

ตารางที่ 4 Ad Sets for 1 Campaign: Test2_220418
Ad set Name
Test1 BKK 18-24 M iOS
Test1 BKK 25-34 M iOS
Test1 BKK 25-34 F iOS
Test1 BKK 18-24 F iOS
Results

Results Reach Impression
1,749
1,454
1,443
1,558
6,204

2,633
2,263
2,044
2,289
9,026

2,651
2,265
2,054
2,305
9,275

Cost per Results
(บาท)
0.15
0.18
0.18
0.17
0.17

Budget
(บาท)
200.00
200.00
200.00
200.00

Amount Spent
(บาท)
259.30
259.30
259.27
259.24
1,037.11

ผลการศึกษางานวิจยั ด้วยการทํา A/B Testing โดยใช้รูปภาพเดียวกัน แต่ทาํ ให้ แตกต่างกันในลักษณะของ
การโพสต์ดว้ ยจิ๊บ (GIF) และ เฟซบุ๊กม้าหมุน (Facebook Carousel) สามารถสรุ ปได้ว่าการแสดงผลของจิ๊บ (GIF)
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Reach) ได้ดีกว่าการโพสต์ดว้ ยเฟซบุ๊กม้าหมุน (Facebook Carousel) ด้วยตัวเลขที่แสดงผล
ผ่าน Ad Manager
ผลการทดสอบเชิงเปรี ยบเทียบ ได้แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Reach) และ Impression ของจิ๊บ
(GIF) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีกว่าการโพสต์ดว้ ยเฟซบุ๊กม้าหมุน (Facebook Carousel) จากการที่ต้ งั ค่าความ
สนใจ อายุเพศ ความสนใจ และ เงินในการซื้อโฆษณา ที่เท่ากัน แต่ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง โดยสามารถแสดงผล
การทดสอบที่ดีที่สุดได้ดงั นี้
GIF: Reach 2,599 Impression 2,616 Budget 200 Bath per Day
Carousel: Reach 18 Impression 35 Budget 200 Bath per Day
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5. การอภิปรายผล
1. การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยการทดสอบระหว่างรู ปภาพและวีดีโอ
โดยสามารถอภิปรายผลได้ว่า การทําโฆษณาผ่านเฟสบุก๊ ด้วยรู ปแบบของวีดีโอให้ประสิ ทธิ ผลดี กว่าการใช้
รู ปภาพ จากการทดสอบ A/B Testing ด้วยการซื้อโฆษณาผ่าน Ad Manager โดยการตั้งค่ าจากปั จ จัย ที่ป ระกอบด้ว ย
อายุ เพศ ความสนใจ และ การใช้เงินซื้อโฆษณาที่เท่ากัน แต่ได้ขอ้ ผลลัพธ์ที่ต่างกัน เนื่องจากการเข้าถึงของการทําโฆษณา
ในรู ปแบบของวีดีโอให้ ประสิ ทธิ ผลที่ดีมากกว่า ในรู ปแบบของรู ปภาพ เนื่ องด้วยกลุ่มเป้ าหมายให้ความสนใจและ
มีจาํ นวนการรับชมที่มากกว่า จากการวัดผลด้วยจํานวน การเข้าถึง (Reach) และจํานวน Impression ของผูบ้ ริ โภคที่เข้า
มารับชมและ มีปฏิสัมพันธ์กบั ทางเพจ Zuperzup โดนสามารถชี้แจงได้ดงั นี้ VDO Reach 2,522 และ Images Reach 373
2. การเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมายด้ว ยการทดสอบระหว่างจิ๊บ (GIF) และ เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel)
สามารถอภิปรายผลได้ว่า การทําโฆษณาผ่านเฟสบุ๊กในรู ปแบบของ จิ๊บ(GIF) ให้ประสิ ทธิ ผลที่ดีกว่า เฟซบุ๊ก
ม้าหมุน (Facebook Carousel) จากการทดสอบ A/B Testing ด้วยการยิงและซื้อโฆษณาผ่าน Ad Manager โดยการตั้ง อายุ
เพศ ความสนใจ และ การใช้เงินซื้อโฆษณาที่เท่ากัน แต่ได้ขอ้ ผลลัพธ์ที่ต่างกัน จึงได้ขอ้ สรุ ปว่า การเข้าถึง ของการทํา
โฆษณาในรู ปแบบของ จิ๊บ (GIF) ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook Carousel) ในการเข้าถึง (Reach) กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค และการแสดงผลจากการเก็บข้อ มูล แสดงให้เห็นว่า จิ๊บ (GIF) Reach 2,599 แต่ เฟซบุก๊ ม้าหมุน (Facebook
Carousel) Reach 18
จากการศึกษาทางทฤษฎีพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจการนําเสนอข้อในรู ปแบบของเนื้ อหาของวีดีโอ (Video
Content)มากกว่า ในรู ปแบบของภาพนิ่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kee & Yazanifard (2015) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตลาดเชิงเนื้ อหา (Content Marketing) ที่มีความเป็ นไปได้ในการทํากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ที่ผปู้ ระกอบการ
ให้ความสนใจในยุคปัจจุบนั และในอนาคตไว้ 4 ด้านดังนี้
1. ด้านการเป็ นท้องถิ่น (Localization) หรื อ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การ หรื อผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่น้ นั ๆ
2. ด้านอารมณ์ (Emotions) หรื อการทําการตลาดแบบที่จะตอบสนองความรู้สึกและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
โดยมีพ้นื ฐานด้านการใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็ นตัวตัดสิ นการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ อ าจจะเป็ นการกระตุ ้นอารมณ์ ความรู้สึก
และสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
3. ด้านแนวทางในการกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ (Diversification of Approach) หรื อการที่ธุรกิจ นั้น ๆ
นําสื่ อสังคมออนไลน์ มาเป็ นตัวสร้างการปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค วิธีน้ ีจะเป็ นการช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคที่มีค วามสนใจใน
สิ นค้า และบริ การมารวมกัน คล้ายกับการสร้างชุมชมเป็ นของตัวเอง
4. ด้านจริ ยธรรมและความซื่อสัตย์ (Ethical and Honesty) ความโปร่ งใสในเชิงเนื้อหาที่สื่อสารระหว่างเจ้าของ
ธุรกิจและผูบ้ ริ โภค โดนจะเน้นการนําเสนอแต่เรื่ องจริ ง ในขณะเดียวกันจากหลักการที่กล่าวมาข้างต้นการนําเสนอใน
รู ปแบบของ วีดีโอที่มีเนื้อหา (Content) ที่เป็ นประโยชน์ กับผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิดของ Thumbsup
(2016) ได้พดู ถึงการตลาดออนไลน์
ด้วยการนําเสนอในรู ปแบบของวีดีโอมีความสําคัญที่มากขึ้นในปัจจุบนั เพราะวีดีโอ คือเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการ สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้ง่าน ชัดเจน และเข้าใจง่านกว่าการใช้ภาพนิ่ ง โดยสถิติในปี พ.ศ. 2558 พบว่าการเข้ารับชม
วีดีโอออนไลน์มากถึง 169.3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 7.1 นอกเหนื อจากนี้ การสํารวจยังพบว่า การทําการตลาด
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วีดีโอบนออนไลน์ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ และผูบ้ ริ โภคยัง สามารถจดจําแบรนด์สิ นค้าได้ดีอีกด้วย ผลสํารวจพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าร้อยละ 52 มีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มที่จ ะซื้ อ สิ นค้า
หลังดูวีดีโอมากถึงร้อยละ 85
6. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้นาํ การประยุกต์ A/B Testing เพื่อเป็ นแนวทางให้ผวู้ ิจยั ต่อได้เป็ นแนวทางเพื่อนําไปศึกษาต่อ
การทํา A/B Testing ขึ้ นอยูก่ บั บริ บทหลายประการณ์ การนําเสนอในรู ปแบบความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ก็เป็ นหนึ่ ง
ในแนวคิดที่น่าสนใจในการนําไปศึกษาต่อ ว่าการสร้างเนื้ อหาวีดีโอ (Video Content) แบบไหน สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
มากกว่า ด้วยการทํา A/B Testing เพื่อศึกษาว่าเนื้อหาแบบไหนตรงใจผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจ ัยมีค วามเห็ นว่าการทําเนื้ อ หาวีดีโอ (Video Content) บนการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ช่ ว ยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และเข้าถึงให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า การนําเสนอในรู ปแบบของภาพนิ่ ง ผูว้ ิจยั อยากเสนอแนะ
ให้ในอนาคตมีการ นําเสนอ และทําวีดีโอโฆษณาที่สามารถชักจูง แนะนํา เชิญชวน และความบันเทิงต่อผูบ้ ริ โภค โดย
เน้นหลักการสร้างเนื้อหาแบบ Entertain Inform Inspire และ Educate แนวทางการนําเสนอ แบบนี้ มีขอ้ ดีคือการนําเสนอ
หลากหลายรู ปแบบ และยังสามารถทําให้เป็ นที่จดจําของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ในอนาคต
2.1 ควรทํา A/B Testing กับสื่ อประเภทอื่น ในรู ปแบบที่แตกต่างกันเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
ในธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่มีความต้องการศึกษาการตอบรับจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่น การออกแบบแบรนด์เนอร์ บนเว็บไซต์
ว่าแบบไหนสามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด แบบไหนที่เข้าใจง่ายในการเลือกรับชมของผูบ้ ริ โภค
เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษากลุ่มเป้ าหมาย โดยการเลือกกลุ่มเป้ าหมายหรื อกําหนดกลุ่ม เป้ าหมายที่ชดั เจนอาจจะเป็ น
อีกทาง เลือกหนึ่งที่สามารถช่วยการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็ นประโยชน์ในทํา A/B Testing และสามารถ
สร้างกลยุทธ์ในการทําการตลาดออนไลน์ ในขั้นตอนต่อไป เช่น การสร้างเส้นทางการเดิน ทางของลูกค้า (Customer
Journey)
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