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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาที่นำเสนอบนโฆษณาของเฟซบุ๊ก เพ่ือวิเคราะห์หาปจัจยัทีส่่งผลตอ่
ประสิทธิภาพของการทำโฆษณา ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทีว่ัตถุประสงค์การโฆษณาประเภทการมีสว่นรว่ม ชุดข้อมูลทีน่ำมาศึกษามี
จำนวน 205 รายการ ซึ่งในการศึกษาไดท้ำการแบ่งประเด็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำโฆษณาออกเป็น 2 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) การตั้งค่าโฆษณา ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย วิธีตั้งราคาประมูล งบประมาณโฆษณาต่อวัน ตำแหน่งจัดวางโฆษณา 
วัตถุประสงค์โฆษณา และ 2) เนื้อหาโฆษณา ประกอบด้วย ประเภทของข้อมูล ข้อความบรรยาย ภาพประกอบ ทางผู้วิจัยทำการ
สร้างตัวแบบจำลองด้วยเทคนิค Random Forest Regression เพ่ือหาตัวแปรสำคัญ พบว่าผลลัพธ์ของตัวแบบที่ทำให้ค่าความ
แม่นยำสูงสุดอยู่ที่ค่าความสำคัญของตัวแปรสะสมที่ 74% สามารถลดจำนวนตัวแปรอิสระจาก 295 ตัว เหลือ 56 ตัว มีค่าความ
แม่นยำ Train Data Set 90% และ Test Data Set 71% จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ไปสร้างเนื้อหาโฆษณาและเผยแพร่บนระบบ
โฆษณาของเฟซบุ๊กเพ่ือทดสอบความแม่นยำของตัวแบบ เม่ือพิจารณาผลลัพธ์ที่ค่าใช้จ่ายต่อการมีส่วนร่วม (CPE) พบว่า โฆษณามี
ประสิทธิภาพ สามารถทำราคาได้ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของค่าโฆษณาในอดีต คิดเปน็ร้อยละ 6 และหากเทยีบกับราคาค่าเฉลี่ยของตลาด
ในปี 2563 สามารถทำราคาได้ถกูกว่าเชน่กัน คิดเปน็รอ้ยละ 55 - 61 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา, โฆษณาเฟซบุก๊, การลดตัวแปร, Random Forest Regressor 

 
Abstract 

This study aimed to analyze the content presented on Facebook advertising to analyze the factors 
affecting the effectiveness of advertising, and consider the issues of factors that affect advertising efficiency in 
two topics: 1) Advertising Setting that includes Target Audience, Ad Bid, Ad Budget, Ad Placement, Ad Objective, 
and 2) Content Advertising that includes Type of Information, Caption, Image. In this study, the focus was on 
the engagement objective of advertising. The data set included 205 data items. We created a model using 
Random Forest Regression technique to find essential variables. The result was the highest accuracy at 
cumulative feature importance of 74%, reducing the number of independent variables from 29 5 to 56 at a 
model accuracy of 90% training data set and 71% testing data set. The analysis results were then used to create 
ad content and publish it on Facebook's advertising system to validate the model's accuracy. When looking at 
the cost per engagement (CPE) results, the ad content was effective. The average CPE is 6% lower than the 
average CPE in the past, and when compared to the market average in 2020, it can be 55 - 61 percent cheaper. 
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1. บทนำ 
 1.1 ที่มาและความสำคัญ 

จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรทั่วโลก 7.81 พันล้านคน พบว่ามีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็มากถึง 4.66 พันล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทัง้หมด และมีผู้ที่เข้าใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์เป็นประจำจำนวน 4.14 พันล้านคน คิดเปน็รอ้ย
ละ 53 ของประชากรทั้งหมด และในประเทศไทยพบว่ามีสถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
ประชากรทั้งประเทศจำนวน 69.71 ล้านคน ซึ่งมีผู้ที่เข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นประจำจำนวน 52 ล้านคน
เช่นกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประชากรไทยทั้งหมดทีเ่ขา้ถึงการใช้งานอินเทอร์เนต็และมีการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ด้วย ซึ่งร้อยละ 99 
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ผา่นทางอุปกรณ์โทรศัพทมื์อถือ และใช้เวลาอยูบ่นสื่อสงัคมออนไลน์เฉลีย่  2 ชั่วโมง 55 นาทีต่อวัน มีจำนวน
ครั้งการเข้าใช้ 10.1 ครั้งต่อวัน โดยผู้ใช้งานนยิมเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาคือ ไลน์ (LINE) ร้อยละ 85 และข้อความของเฟซบุ๊ก (Facebook Messenger) ร้อยละ 76 
ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเภทสือ่เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีการใช้งานสูงทัง้ในส่วนของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเฟซบุก๊ (Facebook) 
และแอปพลิเคชันข้อความของเฟซบุก๊ (Facebook Messenger) ทำใหผู้้เขยีนมุ่งสนใจที่จะศึกษาการทำโฆษณาในสือ่ประภทนี้ โดย
จากข้อมูลยังพบว่าการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊กสามารถเข้าถึงประชากรไทยได้มากถึง 47  ล้านคน ซึ่งมีร้อยละ 79 ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มที่อายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป (We are social, 2563) 
 ด้วยศักยภาพของโฆษณาเฟซบุก๊ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างนี้เอง ทำให้การทำโฆษณาออนไลนผ์่านทาง
เฟซบุ๊กได้รับความนิยมอย่างสูง และเม่ือทุกคนเขา้มาซือ้โฆษณาจำนวนมาก ด้วยระบบการขึน้แสดงโฆษณาของเฟซบุ๊กเป็นรูปแบบ 
Real Time Bidding ที่ไม่มีราคาตายตัว แต่เป็นการประมูลราคาแขง่กันของบรรดาผู้ลงโฆษณา ณ เวลานั้น ๆ  จึงทำให้ถ้ายิ่งมีการ
แข่งขันสูง ราคาโฆษณาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนถ้าการแข่งขันต่ำ ราคาก็ตกลงเช่นกัน (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2562 ) 
เพราะฉะนั้นผู้ลงโฆษณาจึงต้องใช้กลยทุธ์ในการปรับเปลี่ยนให้โฆษณาของตนสามารถทำราคาได้ถูกลงและเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ
ในการสื่อสาร  โดยมีแนวทางในการปรับเปลี่ยน (Optimization) จำแนกได้เป็นหัวข้อหลัก 5 ประเด็น คือ 1) การกำหนด
วัตถุประสงค์ (Objective) 2) โครงสร้างแคมเปญ (Campaign Structure) 3) กลยุทธ์การประมูล (Bidding strategy) 4) การ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 5) เนื้อหาโฆษณา (Creative Content) ทั้งชิ้นงานภาพประกอบและข้อความที่เลือกใช้จะต้องมี
ความสอดคล้อง (Relevant) กับกลุ่มเปา้หมายที่เลือกยงิโฆษณา (พรเทพ เขตรร์ัมย,์ 2558) ซึ่งการปรบัปรุงในสว่นของข้อ 1) ถงึ 4) 
เป็นส่วนที่ผู้ตั้งค่าโฆษณาสามารถทดลองและปรบัได้ในระบบการทำโฆษณา แต่ในสว่นของข้อ 5) เนื้อหาโฆษณา ซึ่งเป็นส่วนที่ต้อง
สร้างสรรค์และมีต้นทุนการผลิตสูง ในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการผลติสื่อโฆษณาสูงเปน็อันดับตน้ ๆ  มาตลอด จากสถิติการใช้จา่ยใน
ด้านโฆษณาบนออนไลน์ปี 2563 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาสูงถึง 2,039 ล้านบาท คิดเป็นอันดับ 3 (10%) ของ
ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาออนไลนท์ั้งหมด รองลงมาจากค่าใช้จา่ยเพ่ือการโฆษณาที่ใช้ในระบบของเฟซบุ๊ก (6,561ล้านบาท) และยทูบู 
(4,586 ล้านบาท) (สมาคมโฆษณาดิจิทลัแห่งประเทศไทย หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT), 2564) อกี
ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาที่กระทำกันอยูใ่นปจัจบุันยังพบปัญหาในการทำงานอยา่งมากในประเด็นของการตัดสินใจว่าเนื้อหาโฆษณา
นั้นดีหรือไม่จากวิจารณญาณส่วนบุคคลของผู้สร้างและผู้ว่าจา้งเอง ซึ่งเป็นการพิจารณาจากอารมณ์และรสนยิมของแต่ละบคุคล ไม่
มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้มักเกิดปญัญาในการถกเถยีงกันบ่อยครั้งว่าสิ่งไหนคือดีทีสุ่ด และต้องเสียเวลาเสียทรพัยากรทีมี่อย่างจำกัดไป
กับกระบวนการนี้อย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเนือ้หาโฆษณา 
สำหรับเป็นกรอบในการตัดสนิใจ โดยใช้วิทยาการดา้นข้อมูลซึง่มีพ้ืนฐานจากการศึกษาข้อมูลในอดีต มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ทั้งข้อความ และภาพ เพ่ือสร้างตัวแบบวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำโฆษณา



บนเฟซบุ๊ก ส่งผลให้แบรนด์สามารถสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขนัในการสือ่สารกับกลุ่มเปา้หมายและช่วยลดต้นทุนในการทำ
การตลาด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกรณีตัวอย่างจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กของเพจผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับนมยี่ห้อหนึ่งของไทย มาทำการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบการทำโฆษณาในอดีต ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคเกี่ยวกับนมนีเ้ป็นสินค้าทีอ่ยู่ในการดูแลของกรมปศุสัตว์ กระทรวงกเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยธุรกิจหนึ่ง จากข้อมูลทางสถิติในรายงานสถานการณ์การผลิต 
การตลาดนม และผลิตภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีราคาตลาดนำ้นมดิบเฉลี่ยที ่18.02 บาท/กิโลกรัม ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้รอ้ยละ 1.58 (กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์, 2563) เพราะฉะนัน้ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้จะเปน็
ประโยชน์อย่างยิ่งในการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร ด้วยการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก เพ่ือกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์นมสามารถจำหนา่ยสู่ท้องตลาดได้จำนวนมากขึ้น และส่งผลให้เกษตรกรผู้ทำฟารม์โคนมมีชีวติ
ความเป็นอยู่ที่ดยีิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
งานวิจัยฉบับนีมี้วัตถปุระสงค์ในการวิเคราะหเ์นือ้หาที่นำเสนอบนโฆษณาของเฟซบุ๊กแฟนเพจผลิตภณัฑ์จากนม เพ่ือสรา้ง

ความได้เปรียบทางการแขง่ขันในด้านการใช้งบประมาณการทำโฆษณาการตลาดออนไลน์บนเฟซบุก๊ 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเนือ้หาที่ใช้ในการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสินค้าผลิตภณัฑ์จากนมยีห่้อหนึง่ 

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาทั้งในมุมของเนื้อหา ข้อความ และภาพ รวมทั้งนำการตั้งค่าการทำ
โฆษณา  

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างแบบจำลองเพ่ือวิเคราะห์หาตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตั้งค่าโฆษณา (Advertising Setting) และ

เนื้อหาโฆษณา (Content Advertising) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทำโฆษณา (Advertising Performance) จาก
ชุดข้อมูลการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสนิค้าผลิตภัณฑ์จากนมยี่หอ้หนึง่ 

 
แผนภาพที่ 1 แผนผังแสดงขอบเขตการทำวิจัย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดการตลาดแบบเน้นเนือ้หา (Content Marketing) 
กลยุทธ์การตลาดดิจทิัลมีปัจจัยสําคัญทีจ่ะทําให้แบรนด์หรอืตราสินค้าใด ๆ  ประสบความ สําเร็จไปถึงเปา้หมายได้ นั่นคือ

การทําการตลาดแบบเน้นเนือ้หา (Content Marketing) ซึ่งปัจจบุันกําลังได้รับความนยิมกันเปน็จาํนวนมากและเริ่มแพร่หลายเปน็
ที่รู้จักกันมากขึน้ 



ส่วน Growthbee (2558) ให้นิยามของการตลาดแบบเนน้เนือ้หา Content Marketing ไว้ ว่าเป็นเทคนคิด้านการตลาด
รูปแบบหนึ่งโดยใช้การเผยแพร่และส่งต่อเนือ้หาที่มีคุณค่าต่อกลุ่มผู้อ่าน ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมุ่งหวังให้กลุ่มผู้อ่านเหล่า นี้ได้
กลับมาใช้สินค้าเราในอนาคต สําหรับเนื้อหา หรือ Content ที่กล่าวถึงในที่นีจ้ะเป็นเนือ้หาที่ปรากฏในสื่อใดก็ได้ จะขอยกตัวอย่าง
ประเภทสื่อที่ ได้รับความนยิมดังนี ้

1) บทความ เนื้อหาเชิงขอ้เขยีนที่บนัทกึลงในเว็บไซตห์รือเขียนลงในเพจเฟซบุก๊ ซึ่งเป็นได้ทั้ง เนื้อหารปูแบบทีมี่ความยาว
หรือในรูปแบบสั้น ๆ  

2) กราฟิก คือ การนําข้อเขียนยาว มีรายละเอยีดเยอะ หรือเป็นสิ่งที่คนทัว่ไปทาํความเข้าใจได้ยาก มาสรา้งเปน็กราฟิกให้
ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย เช่น ในรูปแบบ Infographics ซึ่งกําลังได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมากกระทั่งมีบริษัทที่รับเปิดสอนทํา
โดยเฉพาะ 

3) วิดีโอ เป็นเนื้อหาอีกหนึ่งรูปแบบที่กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศ
โดยเฉพาะช่องทางที่ผา่น Facebook หรือ YouTube ซึ่งสามารถทํารายได้และ สร้างชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี  

2.1.2 การโฆษณาเฟซบุ๊ก (Facebook Ads)   
ความหมายของการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 
การโฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) หมายถึง การโปรโมทสินค้าหรือบริการบนเฟซบุก๊ เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ของผ ู ้ใช้งาน เช ่น การกดไลค์ (Like) การแชร์ (Share) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และการเข้าสู่ เว็บไซต์ เป็นต้น 
(Facebook for Business, 2558) โดยมีเฟซบุ๊กเปน็ผูใ้ห้บรกิารโฆษณา 
 วัตถุประสงค์ของโฆษณาบนเฟซบุ๊ก  
 วัตถุประสงค์ช่วยให้เป้าหมายของแคมเปญหรือโฆษณาแต่ละชิ้นนัน้ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์คือสิ่งแรกที่เลอืกเม่ือไปที่
ตัวจัดการโฆษณาเพ่ือสร้างโฆษณา ซึ่งแบ่งเป็น 3 วัตถุประสงค์ คือ 1) วัตถุประสงค์การรับรู้ ได้แก่ การรับรู้แบรนด์ (Brand 
awareness) การเข้าถึง (Reach) 2) วัตถุประสงค์การพิจารณา ได้แก่ จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน (App Installs) จำนวนผูเ้ขา้
ชมเพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เขา้ชมเว็บไซต์ (Traffic) การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead Generation) ข้อความ (Messages) การมีส่วนร่วม 
(Engagement) จำนวนการรบัชมวิดีโอ (Video Views) 3) วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น (Conversion objectives) ได้แก่ คอนเวอร์
ช ั ่น  (Conversions) การเข ้าชมหน้าร้าน  (Store Visits) การขายจากแค็ตตาล็อกหร ือรายการส ินค้า (Catalogue Sales) 
(Facebook for Business, 2563) 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย 5 ปัจจัย 
 1) คุณภาพของโฆษณาและความเกี่ยวข้อง (Ad Quality and Relevance) คือ การประเมินคุณภาพพิจารณาจากปจัจยั
ต่าง ๆ เช่น ผู้ชมเป้าหมาย ตำแหนง่ ภาพ และข้อความ คำนวณจากการกระทำเชิงบวกและเชิงลบที่ผูช้มทำกับโฆษณา ซึ่งรวมถึง
จำนวนคลิก คอนเวอร์ชั่น ความคิดเหน็ และอัตราการคลิกผ่าน โฆษณาที่มีสว่นรว่มสูงจะได้รับคะแนนความเกี่ยวข้องสงู ซึ่งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนเฟซบุก๊ลง 
 2) ผู้ชมที่เป็นกำหนดเป้าหมาย (Target Audience) คือ การกำหนดเป้าหมายว่าเป็นใครและจำนวนผูโ้ฆษณาที่กำหนด 
หากกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมีการแข่งขนัสงู หมายความว่าผูช้มได้รับความนิยมและส่งผลให้ค่าโฆษณาเพ่ิมขึน้ 
 3) ระบบการเสนอราคา (Ad Bid) คือ การกำหนดราคาเสนอ (Bidding) ด้วยตนเอง และเฟซบุ๊กมีระบบช่วยเสนอราคา
อัตโนมัติตามงบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะชนะ แต่เป็นผลจากความเกี่ยวข้องของโฆษณาและ
คะแนนคุณภาพทีสู่งกว่า 



 4) พ้ืนที่แสดงโฆษณา (Ad Placement) คือ เลือกตำแหนง่สำหรบัลงโฆษณา เช่น ฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป , คอลัมนด์้านขวา
บนเดสก์ท็อป, เครือข่ายกลุม่เป้าหมาย, ข้อความ, ฟีดข่าวบนมือถือ และ Instagram ระบบยงัช่วยเลือกตำแหนง่ที่ดีทีสุ่ด หากเพ่ิม
การเลือกตำแหน่งให้โฆษณาแสดงบน Instagram และ Audience Network จะทำให้สามารถเขา้ถึงผู้ชมได้มากขึ้น และสามารถ
ลดต้นทุนโฆษณาได้ 
 5) วัตถุประสงค์ของการโฆษณา (Ad Objective) คือ มีหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันให้ผู้ลงโฆษณาเลือก ได้แก่
วัตถุประสงค์เพ่ือการรับรู้ การพิจารณา และ Conversion วัตถุประสงค์แต่ละแบบจะมีค่าใช้จ่ายทีแ่ตกต่างกัน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์การติดตั้งแอปพลิเคชันจะมากกว่าการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นตน้ (Hephzy Asaolu, 2564) 

2.1.3 Random Forest Regressor   
 

𝑅𝑆𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝐿
∗)2 + ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅

∗ )2

𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑙𝑒𝑓𝑡
 

 

 𝑦𝐿
∗ หมายถึง y-value for left node ,  𝑦𝑅

∗  หมายถึง y-value for right node 
 เป็นการทำ Binary Tree (Decision Tree) แต่ละ Node จะถูก Split ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน เป็น “Daughter” nodes 
การแยก (Split) จะจ ัดกระทำตามเกณฑ์ในการแยก ปลายทางส ุดท้ายของ Node คือ “Terminal” Nodes สำหรบัการใช้ 
Regression ในการทำนายค่าของแต่ละ Node คือ การใช้ค่าเฉลีย่ของตัวแปรสังเกตได้ใน Node นั้น ๆ  (Gromping, 2552) 

2.1.4 หลักการออกแบบด้วยสีและการจัดองค์ประกอบภาพ 
ทฤษฎีสี 
วงจรสี (Color Circle) ประกอบด้วย 
สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน  
สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เทา่กันจะทำให้เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่ สีแดงผสมกับสี

เหลืองได้สีส้ม, สีแดงผสมกับสนี้ำเงินได้สีม่วง, สีเหลืองผสมกับสีนำ้เงินได้สีเขียว 
สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที ่1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เทา่กัน จะได้สีอื่น ๆ  อีก 6 สี ได้แก่ สีแดงผสมกับสีส้ม

ได้สีส้มแดง, สีแดงผสมกับสีม่วงได้สีม่วงแดง, สีเหลืองผสมกับสีเขียวได้สีเขียวเหลือง, สีน้ำเงินผสมกับสีเขียวได้สีเขียวน้ำเงิน, สีน้ำ
เงินผสมกับสีม่วงได้สีม่วงนำ้เงิน, สีเหลืองผสมกับสีส้มได้สีสม้เหลือง 

ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ 
การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การนำองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามและสื่อความหมายได้ โดยมี

หลักการการจดัองค์ประกอบภาพ 6 อย่าง คือ  
1) เอกภาพของสินค้า (Unity) คือ การมองภาพรวมของงานทีก่ารรับรูข้องมนุษย์สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของภาพให้

องค์ประกอบกลมกลืนกัน (Harmony) วิธีสร้างความเป็นเอกภาพ ได้แก่ สร้างความใกล้ชิดให้กับองค์ประกอบ (Proximity) สร้าง
ความซ้ำกันขององค์ประกอบ (Repetition) สร้างความต่อเนือ่งขององค์ประกอบ (Continuation) 

2) เสริมจุดเด่น เน้นจุดสำคัญ (Emphasize) คือ การสร้างหรือเนน้จุดเด่นให้กับงาน นอกจากจะสร้างความน่าสนใจกบั
งานแล้วจุดเด่นจะทำให้ผู้ชมจับประเด็นความหมายของงานและสามารถเข้าใจใน ความหมายที่นักออกแบบตั้งใจที่จะสื่อ
ความหมาย วิธีสร้างโดยการวางจุดสนใจในงาน (Focus Point) โดยแบ่งภาพทีอ่อกแบบออกเปน็ตาราง 9 ช่อง เพ่ือวางตำแหน่งใน
ช่องที่ทำให้โดดเด่น การสร้างความแตกต่างในงาน (Contrast) และการวางแยกองค์ประกอบให้โดดเด่น (Isolation) เป็นการวาง
แยกจากองค์ประกอบอื่นเพ่ือให้สิง่นั้นเด่น 



3) ขนาดและสัดส่วน (Scale & Proportion) คือ ขนาดขององค์ประกอบที่จะมีบทบาทในการกำหนดความสำคัญ จะ
ช่วยให้งานออกแบบสือ่ความหมายได้ เด่นชดัและตรงประเด็น 
  4) ที่ว่างในงานออกแบบ (Spacing) คือ พ้ืนที่ว่างองค์ประกอบจะสอดประสานกับองค์ประกอบที่อยู่ภายในภาพ ทำให้
เกิดเป็นภาพ และความเป็นพ้ืนภาพ ซึ่งมีอิทธิต่อการสือ่ ความหมายของการออกแบบได้ ประกอบด้วย ภาพและพ้ืนภาพ (Figure & 
Background) พ้ืนที่ของภาพและพ้ืนทีข่องพ้ืนภาพ (Positive & Negative Space) 

5 ) สมดุลในงานออกแบบ (Balance) การสร้างความสมดุลขององค์ประกอบช่วยให้ภาพรวมของงานออกมาดูดี 
ประกอบด้วย สมดุลแบบแนวแกน 2 ข้างเหมือนกัน (Symmetry Balance) สมดุลแบบแนวแกน 2 ข้างไม่เหมือนกัน (Asymmetry 
Balance) 

6) จังหวะขององค์ประกอบ (Rhythm) คือ องค์ประกอบที่ถูกจัดวางอย่างซ้ำไปซ้ำมาสม่ำเสมอ ประกอบด้วย การจัด
จังหวะแบบซ้ำ ๆ  กัน (Repetitive) การจัดจังหวะแบบสลับไปมา (Alternative) การจัดจังหวะแบบเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  (Progressive) 
การจัดจังหวะแบบไหลลื่น (Flowing) (ธนาธร อุดมเจรญิสุข, 2561) 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 

หัวข้อ ชื่อเร่ือง ประเด็น ประเทศ ผู้เขียน 
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บนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มหางานสาหรับฟรี
แลนซ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟน
เพจเฟซบุ๊ก Fastwork 

การนำเสนอเน้ือหาบนแฟนเพจเฟซบุก๊ Fastwork ประเภทเน้ือหาสาระความรู้มีจำนวน
เฉลี่ยของการ Share สูงสุด เน้ือหาประเภทรีวิวสินค้ามีค่าเฉลี่ยจำนวน Like สูงสุด อีก
ทั้งเน้ือหาประเภท Activity มีจำนวนการตอบสนองสูงที่สุด โดยเฉพาะจำนวน Like  
และ Share ในขณะที่เน้ือหาประเภท Real Time Content มีการ Comment จำนวน
เฉลี่ยมากที่สุด 
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และคณะ, 
2563 

สีของภาพมี
อิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้บริโภค 

Color and engagement in 
touristic Instagram pictures: 
A machine learning 
approach 

สีบนภาพในอินสตาแกรม มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ด้านประสบการณ์และอารมณ์ 
และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างสีกับการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผู้บริโภคบน
ภาพที่ต่างกัน เช่น สีฟ้ากับภาพถ่ายทิวทัศน์ สีแดง/สีส้มกับอาหารและสถาปัตยกรรม
ศักด์ิสิทธ์ิ สีม่วงและสีอบอุ่นสัมพันธ์กับภาพทิวทัศน์เมืองและการออกแบบภายใน ซึ่ง
นักการตลาดสามารถนำจิตวิทยาการใช้สีเหล่าน้ีไปปรับใช้ได้ 

ออสเตรีย 
(Austria) 

Yu and 
Egger, 
2564 

 
Coloring the destination: 
The role of color 
psychology on Instagram 

ผู้บริโภคตอบสนองต่อภาพทีมี่ความสว่างสีอิ่มตัวมากกว่า โดยสีส้ม สีเหลอืง สีฟ้า และสี
ม่วง มีส่วนอย่างมากในการทำให้โพสต์น้ันเปน็ที่นิยม  

ออสเตรีย 
(Austria) 

Yu et al., 
2563 

 
Red, Purple and Pink: The 
Colors of Diffusion on 
Pinterest 

ภาพใน Pinterest ที่ใช้สีแดง ม่วง และชมพู ช่วยส่งเสริมการแชร์ ในขณะที่สีเขียว น้ำ
เงิน ดำ และเหลือง มีผลยับยั้งการแชร์  

อเมริกา 
(United 
States) 

Bakhshi 
& Gilbert, 
2558 



3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากระบบจดัการโฆษณาของเฟซบุ๊ก ในบัญชีโฆษณาของผลิตภัณฑ์จากนมยี่หอ้หนึง่ ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล 

มกราคม พ.ศ. 2562 – ธ ันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนข้อมูลการย ิงโฆษณาทั ้งหมด 323 รายการ ซ ึ่งมีชุดข้อมูลโฆษณาที ่มี
วัตถุประสงค์สร้างการมีสว่นร่วม (Engagement) จำนวน 205 รายการ โดยนำข้อมูลทั้งหมดออกมาในรปูแบบไฟล์ Excel และไฟล์
ภาพโฆษณา 

3.2 ข้ันตอนการดำเนินงานวจิัย 
 ขั้นตอนการดำเนนิวิจัยเพ่ือสร้างแบบจำลองสรุปประเด็นสำคัญมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 การเตรียมข้อมูล 
 ข้อมูลที่นำมาใช้จะทำการ Label ข้อความ จำแนกเปน็ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การต้ังค่าโฆษณา แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 2) งบประมาณต่อวัน / วิธีตั้งราคาประมูล (Ad 
Bid) 3) ตำแหน่งการจดัวางโฆษณา 4) วัตถุประสงค์โฆษณา โดยได้มาจากการดงึข้อมูลผา่นระบบการทำโฆษณาของเฟซบุก๊ 

ส่วนที่ 2 เนื้อหาโฆษณา แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ประเภทของข้อมูล แบ่งเปน็ เนือ้หาความรู ้เนื้อหาการขาย เนื้อหา
วันสำคัญ เป็นต้น 2) ข้อความบรรยาย ที่ใช้สำหรับอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร 3) ภาพประกอบ แบ่งการ
พิจารณาตามคุณลักษณะที่ประกอบในภาพ ได้แก่ สัดส่วนของภาพ สีบนภาพ วัตถุบนภาพ การจัดวางองค์ประกอบบนภาพ  
ข้อความบนภาพประกอบ เปน็ต้น 

เนื่องจากการนำเข้ามูลเข้าวิเคราะห์ในตัวแบบจะต้องแปลงข้อมูลที่มีให้อยู่ในลักษณะของตัวเลข เพราะฉะนั้นจึงทำการ
แปลงข้อมูลจาก ข้อความบรรยาย และภาพประกอบ ได้แก่ สีบนภาพ วัตถุบนภาพ การจัดวางองค์ประกอบบนภาพ  ข้อความบน
ภาพประกอบ ให้เป็นข้อมูลตัวเลขที่เป็นตัวแทนของลักษณะเป็นกลุ่มแบบ 2 คำตอบ (Dichotomous) โดยกำหนดให้ตัวเลข 1 
หมายถึง มี และ 0 หมายถึง ไม่มี รายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อความบรรยาย (Caption)  ใช้เทคนิค TF-IDF เป็นเทคนิคที่พิจารณาองค์ประกอบของคำภายในประโยคเป็นหลกั
โดยจะไม่นำลำดับของคำภายในเอกสารมาใช้วิเคราะห์ โดยมี 2 องค์ประกอบ คือ Term Frequency (TF) ที่พิจารณาจากหน่วย
ย่อยในเอกสารนั้นๆ และ Inverse document Frequency (IDF) เป็นส่วนที่ให้ค่าน้ำหนักของความสำคัญเม่ือเทียบกับเอกสาร
ทั้งหมด (Prasertsom, 2563) โดยในงานวิจัยนี้ได้สนใจเลือกคำทีมี่ค่า IDF ต่ำมาใช้ เพราะเป็นคำที่จะปรากฎในหลายๆ เอกสาร 
ซึ่งถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญสูง และในกระบวนการทำได้ตัดคำที่ไม่มีความหมายออกด้วย (Stop word) เช่น ตัดคำเชื่อม ที่ ซึ่ง 
อัน เป็นต้น 

เม่ือนำข้อความบรรยายทั้งหมดมาดึงคำสำคัญที่ค่า IDF ต่ำ ได้ผลลัพธ์ออกมาจำนวน 124 คำ ตัวอย่างเช่น โยเกิร์ต 
Makro ล้าน ส่งเสริม รัก สะดวก แคลเซียม จำนวน ถ้วย ขับถ่าย ต่ำ รสชาต ิดี ชั้นนำ 19 เปน็ต้น โดยกำหนด 124 คำ ดังกล่าวให้
เป็นตัวแปรอิสระ และนำข้อมูลแต่ละชุดมาทำการ Label หากพบคำนัน้ในประโยคให้ Label ด้วยค่า 1 และหากไม่พบคำนั้นใน
ประโยคให้ Label ด้วยค่า 0 

2) ข้อความบนภาพประกอบ (Copy) ใช้เทคนิค OCR : Optical Character Recognition คือ การใช้เทคโนโลยีเ พ่ือ
แยกแยะอักขระข้อความที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือภายในภาพดิจทิัลของเอกสาร และแปลอักขระเป็นรหสัที่สามารถใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบข้อความ (TechTarget Contributor, 2562) โดยงานวิจัยนีน้ำภาพโฆษณามาผ่านเทคนิค OCR เพ่ือ
สกัดข้อความที่ประกอบในภาพ และทำ Data Cleaning สำหรับบางคำทีส่ะกดผิด หลังจากนั้นนำไปเขา้กระบวนการเทคนิคหาคำ
สำคัญที่ใช้ค่า IDF ต่ำ เป็นเกณฑ์ในการดึงคำออกมา ได้ผลลัพธ์จำนวน 55 คำ ตัวอย่างเชน่ ลด ต่ำ g น้ำตาล จำหนา่ย โยเกริ์ต ถว้ย 



ดูแล นม สุขภาพ 55 120 อร่อย ธรรมชาติ เป็นต้น โดยกำหนด 55 คำ ดังกล่าวให้เป็นตัวแปรอิสระ และนำข้อมูลแต่ละชุดมาทำ
การ Label ด้วยค่า 1 และ 0 เช่นกัน 

3) ส ีบนภาพ (Colors of Image) ใช ้ เทคนิค Color Identification in Images ค ือเทคนิคการแยกส ีจากภาพโดยใช้
อัลกอริทึม K-Means ที่ทำการจำแนกค่าสีตามค่า RGB ของสี และแปลงเป็นค่าสี HEX เพ่ือแสดงผลของค่าสี (Bhanot, 2562) 
และนำค่าสี RGB ที่ได้ในข้างต้นประมวลผลด้วยเทคนิค KDTree (SciPy, 2551) เพ่ือจัดกลุ่มสตีามหลักการตัวแบบความเหมือนกนั 
(Similarity Model) โดยแปลงค่าสี RGB เป็นชื่อของกลุ่มสี 15 สี ที่กำหนดไว้ในงานวิจัยนี้ อันประกอบด้วยสีขั้นที่ 3 (Tertiary 
Colors) จำนวน 12 สี ได้แก่ Red, Rose, Magenta, Violet, Blue, Azure, Cyan, Spring Green, Green, Chartreuse Green, 
Yellow, Orange และสีพ้ืนฐาน จำนวน 3 สี ได้แก่ White, Gray, Black และนำขอ้มูลแต่ละชุดมาทำการ Label หากพบสีนั้นใน
ภาพให้ Label ด้วยค่า 1 และหากไม่พบสนีั้นในภาพให้ Label ด้วยค่า 0 

4) วัตถุบนภาพ (Element of Image) หากข้อมูลมีจำนวนมากควรใช้เทคนิค Object Detection สำหรับระบุวัตถุที่
ปรากฎอยู่ในภาพด้วยกระบวนการ Deep Learning แต่เนื่องจากงานวิจยันีข้้อมูลไม่มากเกินไปผู้วิจัยจึงทำการระบุชนดิของวัตถุ
บนภาพเองตามสิ่งที่เห็นปรากฎในแต่ละภาพ ซึ่งจากการทำกับขอ้มูลทั้งหมดได้ผลลัพธ์ของจำนวนวัตถุที่ปรากฎในทุกรูปในชุด
ข้อมูลจำนวน 27 วัตถุ โดยกำหนด 27 วัตถุดังกล่าวเป็นตัวแปรอิสระ และนำข้อมูลแต่ละชุดมาทำการ Label หากพบวัตถุนัน้ใน
ภาพให้ Label ด้วยค่า 1 และหากไม่พบวัตถุนัน้ในภาพให้ Label ด้วยค่า 0 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการ Label วัตถุบนภาพ 

5) การจัดวางองค์ประกอบบนภาพ (Composition of Image) ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ 1) เอกภาพของสินค้า 
(Unity) เสริมจุดเด่นเนน้จดุสำคัญของสินค้า (Emphasize) ขนาดและสัดส่วนสินค้า (Scale & Proportion) ที่ว่างในการออกแบบ 
(Spacing) ความสมดุลการออกแบบ (Balance) จังหวะขององค์ประกอบ (Rhythm) โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยทำการระบุประเภท
ของการจัดวางองค์ประกอบบนภาพตามสิ่งที่เหน็ปรากฎในแต่ละภาพ ได้ผลลัพธจ์ำนวน 6 ตัวแปรตามประเภทหลักการการจดัวาง
องค์ประกอบบนภาพ จากนั้นนำขอ้มูลแตล่ะชุดมาทำการ Label จำแนกตามลักษณะทีป่รากฎตามแต่ละภาพ 



 
ตารางที่ 1 หลักการ Label การจดัองค์ประกอบภาพ 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการ Label การจดัวางองค์ประกอบบนภาพ 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการทำโฆษณา โดยวัดจากค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาบนเฟซบุก๊ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าหรือตำ่
กว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดในอดีต ซึ่งจำแนกตามวัตถุประสงค์การทำโฆษณา ได้แก่ การคิดค่าใช้จ่ายต่อการแสดงผลพันครั้ง 
(CPM) ใช้กับโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์สร้างการรับรู้ (Awareness) และ ค่าใช้จ่ายต่อการมีส่วนร่วม (CPE) ใช้กับโฆษณาที่ มี
วัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) โดยในงานวิจยันี้จะพิจารณาเฉพาะโฆษณาที่ใช้วัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement) เท่านั้น ซึ่งจะใช้การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาด้วยการคำนวณค่าใช้จา่ยต่อการมีส่วนร่วม (CPE : Cost per 
Engagement) เนื่องจากเปน็วัตถุประสงค์เดียวทีมี่จำนวนขอ้มูลทีม่ากเพียงพอต่อการนำมาวิเคราะหต์ัวแบบ  

Criteria Design Alt 01 Alt 02 Alt 03 Alt 04 Alt 05 Alt 06 Alt 07 Alt 08 Alt 09

เอกภาพของสินค้า (Unity) 

คือการมองภาพรวมของงานท่ีการรับรู้ของมนุษย์สามารถเข้าใจ

ความสัมพันธ์ของภาพให้องค์ประกอบกลมกลืนกัน (Hamony)

มีเอกภาพ

- มีความใกล้ชิดของ

องค์ประกอบ 

(Proximity)

- มีความความซ ้าของ

องค์ประกอบ 

(Repetition)

ไม่มีเอกภาพ

- ไม่มีความใกล้ชิดของ

องค์ประกอบ 

(Proximity)

- ไม่มีความความซ ้าของ

องค์ประกอบ 

(Repetition)
เสริมจุดเด่นเน้นจุดส้าคัญของสินค้า 

(Emphasize) 

(ต้าแหน่งของสินค้าท่ีถูกจัดวงองค์ประกอบไว้บนภาพ)

จุดท่ี 1 : บน-ซ้าย จุดท่ี 2 : บน-กลาง จุดท่ี 3 : บน-ขวา จุดท่ี 4 : กลาง-ซ้าย จุดท่ี 5 : กลาง-กลาง จุดท่ี 6 : กลาง-ขวา จุดท่ี 7 : ล่าง-ซ้าย จุดท่ี 8 : ล่าง-กลาง จุดท่ี 9 : ล่าง-ขวา

ขนาดและสัดส่วนสินค้า (Scale & 

Proportion) 

คือขนาดขององค์ประกอบของสินค้าท่ีจะมีบทบาทในการก้าหนด

ความส้าคัญ

(ในท่ีนี จะพิจารณาจาก Grid 6*6 = 36 ช่อง)

สัดส่วน A : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 1-4 ช่อง

สัดส่วน B : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 5-8 ช่อง

สัดส่วน C : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 9-12 ช่อง

สัดส่วน D : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 13-16 ช่อง

สัดส่วน E : ภาพสินค้าอยู่

ในพื นท่ี 17-20 ช่อง

สัดส่วน F : ภาพสินค้าอยู่

ในพื นท่ี 21-24 ช่อง

สัดส่วน G : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 25-28 ช่อง

สัดส่วน H : ภาพสินค้า

อยู่ในพื นท่ี 29-32 ช่อง

สัดส่วน I : ภาพสินค้าอยู่

ในพื นท่ี 33-36 ช่อง

ท่ีว่างในการออกแบบ (Spacing)

 คือพื นท่ีว่างท่ีปรากฎในภาพ เช่นสีพื นหลังโล่งๆ ท่ีไม่มี

องค์ประกอบอ่ืนๆ อยู่ในพื นท่ีนั น โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วน

ของพื นท่ีว่าง:พื นท่ีไม่ว่าง

(ในท่ีนี จะพิจารณาจาก Grid 6*6 = 36 ช่อง)

สัดส่วน A : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 1-4 ช่อง

สัดส่วน B : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 5-8 ช่อง

สัดส่วน C : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 9-12 ช่อง

สัดส่วน D : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 13-16 ช่อง

สัดส่วน E : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 17-20 ช่อง

สัดส่วน F : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 21-24 ช่อง

สัดส่วน G : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 25-28 ช่อง

สัดส่วน H : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 29-32 ช่อง

สัดส่วน I : พื นท่ีว่าง

จ้านวน 33-36 ช่อง

ความสมดุลการออกแบบ (Balance) 

คือการจัดองค์ประกอบของการออกแบบด้วยการสร้างความ

สมดุล

สมดุล ไม่สมดุล

จังหวะขององค์ประกอบ (Rhythm) 

คือองค์ประกอบท่ีถูกจัดวางอย่างซ ้าไปซ ้ามาสม้่าเสมอ

การจัดจังหวะแบบซ ้าๆกัน

 (Repetitive)

การจัดจังหวะแบบสลับไป

มา (Alternative)

การจัดจังหวะแบบเพ่ิมขึ น

เร่ือยๆ (Progressive)

การจัดจังหวะแบบไหลล่ืน

 (Flowing)

ไม่มีจังหวะ



เม่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพบว่ามีตัวอิสระจำนวน 255 ตัวแปร ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นลักษณะมาตรวัดนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) จำนวน 251 ตัวแปร เป็นมาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) จำนวน 3 ตัวแปร เป็นมาตรวัดอัตราส่วน (Ratio 
Scale) จำนวน 1 ตัวแปร และเพ่ือเตรียมขอ้มูลสำหรับเขา้ตัวแบบ (Modeling) ให้สามารถแปลผลการวิเคราะห์ได้จงึทำการแปลง
ข้อมูลชนิดกลุ่ม (Categorical) ที่ใน 1 ตัวแปรมีหลายตัวเลือกคำตอบภายใน ให้เป็นข้อมูลชนิด One Hot Encoding ที่มีค่าในตัว
แปรแค่เพียง 0 และ 1 เท่านั้น ทำให้ได้จำนวนตวัแปรอิสระเพ่ิมขึน้เป็น 295 ตัวแปร และสำหรับตวัแปรตาม มีจำนวน 1 ตัวแปร ที่
เป็นข้อมูลชนดิมาตรวัดอัตราสว่น (Ratio Scale) โดยประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 205 ชุดชอ้มูล 

3.2.1 การสร้างแบบจำลอง 
สำหรับงานวิจัยนีไ้ด้ทำการสร้างตัวแบบจำลองขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์หาว่ามีตัวแปรอิสระใดที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดย

หลังจากที่ได้ทำการเตรียมข้อมูลสร้างตัวแปรอิสระและทำ One Hot ของตัวแปรแล้ว ทำให้ได้ตัวแปรอิสระทั้งหมด 295 ตัวแปร 
โดยก่อนที่จะนำตัวแปรเข้าไปวิเคราะห์ในแบบจำลองจะทำการสุ่มสลับลำดับของชุดข้อมูลเพ่ือจัดการปัญหากรณีที่ช่วงเวลา ณ 
เวลาที่ทำโฆษณาอาจส่งผลให้ข้อมูลแต่ละช่วงมีผลของประสิทธิภาพต่างกัน จากนั้นทำการแบ่งข้อมูลด้วยวิธีการ K-Fold ที่แบ่ง
ข้อมูลเป็นทั้ง Train Data Set และ Test Data Set หลาย ๆ ชุดข้อมูล และนำชุดข้อมูลดังกล่าวเข้าวิเคราะห์ในตัวแบบจำลอง 
ด้วยเทคนิค Random Forest Regression ซึ่งเปน็เทคนคิทีใ่ห้ค่าความแม่นยำมากที่สุดในการนำมาใชก้ับขอ้มูลในงานวจิัย จากนัน้
นำผลที่ได้จากตัวแบบที่ทำการวิเคราะห์ชดุข้อมูลมาเปรียบเทยีบหาชุดข้อมูลที่ทำให้ตวัแบบมีคะแนนความแม่นยำสูงสุดด้วยวิธีการ 
Cross Validation มาใช้ ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็นรายการค่าความสำคัญของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตา มโดยนำผล มา
เรียงลำดับจากมากไปน้อย และเนื่องจากจำนวนตัวแปรอิสระที่มีมากเกินไปจนทำให้ไม่สามารถสร้างเนือ้หาโฆษณาออกมาได้ จึง
จำเป็นต้องทำการลดตัวแปรโดยเลือกเฉพาะตัวแปรสำคัญในจำนวนที่นอ้ยลงแต่ยังคงทำให้ตัวแบบมีความแม่นยำที่ใกล้เคียงหรือ
มากกว่าเดิม หลังจากได้ตัวแปรอิสระที่สำคัญมาแล้วจะนำเข้าวิเคราะห์ในตัวแบบ Random Forest Regression อีกครั้งเ พ่ือ
ทดสอบระดับความแม่นยำของตัวแปรอิสระที่เลอืกมา หากผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจะนำตัวแปรอิสระดังกล่าวไปสรา้งเปน็
ข้อสรุปของการเนื้อหาโฆษณาที่จะทำใหเ้กิดตัวแปรตามที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการของตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การทดสอบความแม่นยำของตัวแบบ 
อีกทั้งเม่ือได้ผลลัพธ์ของตัวแบบออกมาแล้ว งานวิจยันี้ยงัทำการทดสอบความแม่นยำของตัวแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการนำผลที่ได้มาสร้างเนือ้หาสำหรับใช้โฆษณาจรงิ โดยใช้ระบบโฆษณาของเฟซบุ๊ก ส่งโฆษณาเนื้อหานัน้ไปยังกลุ่มเปา้หมาย 
ตามระยะเวลาโฆษณา และงบประมาณต่อวันที่กำหนด เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ของการทำโฆษณาที่
เคยทำได้ในอดีต และค่าเฉลี่ยของตลาด 



4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การเลือกตัวแปรอิสระให้เหมาะสมกับชุดข้อมลู 
 4.1.1 ประสิทธิภาพของแบบจำลอง 
 หล ังจากกระบวนการแบ่งช ุดข้อมูลด้วยวิธีการ  K-Fold เ พื ่อเข้าทดสอบในตัวแบบด้วยเทคนิค Random Forest 
Regression และใช้วิธีการ Cross Validation เพ่ือเลือกผลจากการแบ่งชุดข้อมูลทีใ่ห้ผลดีทีส่ดุ ไดค่้าความแม่นยำของ Train Data 
Set ที่ 0.898 คิดเป็น 90% และค่าความแม่นยำของ Test Data Set ที่ 0.677 คิดเปน็ 68%  
 4.1.2 การเลือกตัวแปรอิสระที่สำคัญ 
 จากการวิเคราะห์ตัวแบบจะให้ค่าความสำคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวออกมา (Feature Importance) เม่ือนำมา
เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปนอ้ย เพ่ือทำการลดจำนวนตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าร้อยละสะสมของตัวแปรสำคัญ (Percent 
Cumulative Importance) ที่ทำให้ตัวแบบจากเทคนิค Random Forest Regression มีค่าความแม่นยำสูงสุด พบว่าทีค่่ารอ้ยละ 
74 ได้ค่าความแม่นยำของ Train Data Set ที่ 0.902 คิดเป็น 90% และความแม่นยำของ Test Data Set ที่ 0.713 คิดเปน็ 71% 
โดยใช้จำนวนตัวแปรอิสระลดลงเหลือเพียง 56 ตัวแปร  
 4.1.3 การแปรผลและตีความผลลัพธ์จากแบบจำลอง 
 เม่ือทราบตัวแปรอิสระสำคัญที่มีผลต่อตัวแปรตามแล้ว อีกประเด็นสำคัญ คือ การพิจารณาเลือกตัวแปรที่นำมาสร้าง
เนื้อหาโฆษณา และการกำหนดการตั้งค่าโฆษณา ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือ หากเป็นตัวแปรในหมวดเดียวกนั และใช้ร่วมกันไม่ได้ 
จะพิจารณาเลือกเพียงตัวเดียวที่มีค่า Importance Score สูงสุด และยังพิจารณาในบรบิทความเหมาะสมของการนำมาใช้ร่วมกนั
ด้วย ในที่นี้ได้ทำการอธิบายผลลัพธแ์ละแปลผลจากแบบจำลองได้ดังนี ้

1 ) การตั ้งค่าโฆษณา (Advertising Setting) พ ิจารณาเลือกการตั ้งค ่าตำแหน่งการโฆษณาที ่เฟซบ ุ๊ก เลือกขนาด
กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (ขนาดใหญ่มากกว่า 10 ล้าน ขึ้นไป) เลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงอายุ 18-65 ปีขึ้นไป อยู่ ใน พ้ืนที่
ประเทศไทย และมีความสนใจเกีย่วกับนม ส่วนงบการโฆษณาตอ่วันเนื่องจากตัวแปรเปน็ขอ้มูลชนดิอัตราส่วนทีเ่ป็นตัวเลขจงึนำมา
จัดกลุ่มข้อมูลใหม่ในรูปแบบอันตรภาคชั้นที่แบ่งเปน็ชว่งความถีล่ะ 160 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายขั้นต่ำที่ควรใช้ต่อวันสำหรบัการ
ทำโฆษณาตามจุดประสงค์การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) (Renata Ekine, 2561) และวิเคราะห์เลือกชัน้ของงบโฆษณา
ต่อวันที่ทำให้ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อผลลัพธ์ต่ำที่สุด ซึ่งผลตกอยู่ที่ชั้นของงบค่าโฆษณาต่อวันที ่0-160 บาทต่อวัน เพราะฉะนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงนำค่าเฉลี่ยของชั้นมาเป็นตัวแทนในการตัง้งบประมาณการยงิโฆษณาต่อวันที่ค่า 97.96 บาท 

2) เนื้อหาโฆษณา (Content Advertising) พิจารณาเลือกใช้สดัส่วนของภาพแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ใช้ข้อความบรรยายโดย
คำที่พิจารณานำมาใช้ประกอบในโฆษณา ได้แก่ รัก, แชร์, อร่อย, ถ้วย, โยลิดา, กรัม, โยลิดา, คุณภาพ, ผลิตภัณฑ์, เต็ม,  คุม 
พิจารณาใช้ข้อความบนภาพ ได้แก่ 20, ไขมัน, กรัม, รัก  
พิจารณาเลือกการจัดองค์ประกอบภาพแบบมีเอกภาพ เนน้จดุเดน่สินค้าไว้ที่ตำแหนง่ที่ 8 บริเวณตรงกลางของแถวล่างสุด ใช้ขนาด
และสัดส่วนของสินค้าให้อยู่ในพ้ืนที่ 9 - 12 ช่อง ใช้ที่ว่างในการออกแบบในพ้ืนที่จำนวน 5 - 8 ช่อง และออกแบบจังหวะของ
องค์ประกอบแบบเพ่ิมขึ้นเรือ่ย ๆ   

 



ภาพที่ 3 หลักการจดัองค์ประกอบภาพที่ใช้ในภาพโฆษณา 
พิจารณาเลือกใช้วัตถบุนภาพ ได้แก่ ภาพในหมวดของการเฉลิมฉลอง ภาพเด็ก ภาพโลโก้ร้านค้า ภาพอิโมจิ ภาพนมหรอื

ริ้วนม ภาพสัญลักษณ์หวัใจ 

 
ภาพที่ 4 วัตถุที่เลือกใช้บนภาพโฆษณา 

การพิจารณาใช้สีบนภาพ เนื่องจากการเลือกสีมาใช้ในทางปฏิบตัิจรงิไม่สามารถออกแบบให้ใช้ครบทุกสีได้ จึงพิจารณา
เลือกคู่สีมาใช้ตามความเหมาะสม โดยในงานวิจัยนี้จะทำการออกแบบภาพโฆษณา (Ads Image) จำนวน 3 ภาพ ที่มีการใช้คู่สี
ต่างกัน แต่จะควบคุม (Control) ให้ตัวแปรอื่นเหมือนกัน โดยจัดกลุ่มสีสำหรับภาพโฆษณา กลุ่มสีที่ 1 ประกอบด้วยสี Gray, 
Orange, Red กลุ่มสีที่ 2 ประกอบดว้ย Gray, Rose, Cyan กลุ่มสีที่ 3 ประกอบดว้ย Gray, Azure, Cyan, Chartreuse Green 

 
ภาพที่ 5 การจัดกลุ่มการใช้สบีนภาพ สำหรับ 3 ภาพโฆษณา 

 เม่ือนำองค์ประกอบจากตัวแปรดา้นเนือ้หาโฆษณาทัง้หมดมาสร้างสรรค์เนือ้หาโฆษณารวมกันได้ข้อสรปุดังแสดงในภาพนี้  

 
ภาพที่ 6 เนื้อหาโฆษณาทีส่ร้างจากตัวแปรทีไ่ด้จากผลการวิเคราะหต์ัวแบบ 

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 
4.2.1 การทดสอบความแม่นยำของตัวแบบในการวเิคราะหข้์อมูล 
ผลการทดสอบการทำโฆษณาบนเฟซบุก๊ พบว่า โฆษณาที่สร้างจากแบบจำลอง มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี เนื่องจาก

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อผลลัพธ์หรือค่าใช้จ่ายต่อการมีส่วน (CPE : Cost per Engagement) ในวัตถุประสงค์เพ่ิมการมีส่วน มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 0.87 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่า CPE เฉลี่ยของข้อมูลในอดีต (ข้อมูลค่าเฉลี่ย CPE จากเดือนมกราคม พ.ศ. 



2562 – ธันวาคม พ.ศ. 2563) ที่มีค่า CPE ที่ 0.93 บาท คิดเป็นค่าใชจ้่ายทีถู่กกวา่ร้อยละ 6 และยังพบว่าสามารถทำค่าใช้จา่ย CPE 
ได้ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของค่า CPE ในตลาดปี 2563 ถึงร้อยละ 55 – 61 ที่มีค่า CPE อยู่ระหว่าง 1.93 - 2.25 บาท 

โดยหากพิจารณารายภาพโฆษณาทีส่ร้างจาก 3 กลุ่มสีที่ต่างกัน พบว่า ภาพโฆษณากลุ่มสีที ่2 ประกอบด้วย Gray, Rose, 
Cyan (ที่มีสี Rose เป็นสีหลัก) เป็นภาพที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้ค่าราคาต่อผลลัพธ์ (CPE) เท่ากับ 0.83 รองลงมาคือ ภาพ
โฆษณากลุ่มสีที่ 1 ประกอบด้วยสี Gray, Orange, Red (ที่มีสี Orange เป็นสีหลัก) ได้ค่าราคาต่อผลลัพธ์ (CPE) เท่ากับ 0.87 และ
ภาพโฆษณากลุ่มสีที่ 3 ประกอบด้วย Gray, Azure, Cyan, Chartreuse Green (ที่มีสี Cyan เป็นสีหลัก) ได้ค่าราคาต่อผลลัพธ์ 
(CPE) เท่ากับ 0.90 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทำโฆษณาบนเฟซบุก๊ด้วยโฆษณาที่สร้างจากแบบจำลอง 
4.2.2 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การทำโฆษณาจากแบบจำลองเทียบกับโฆษณาที่ไม่ได้สร้างด้วยปัจจัยจากแบบจำลอง 
สำหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งทางผู้วิจยัได้นำค่าผลลัพธ์ของการทำโฆษณาของโฆษณาที่สร้างขึ้นจากผลของตัวแบบ

ในงานวิจัยนี้ ไปเปรียบเทียบกับโฆษณาทีไ่ม่ได้สร้างขึ้นจากผลของตัวแบบ แต่มีวัตถุประสงค์การทำการโฆษณาบนเฟซบุ๊กเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม (Engagement) เหมือนกัน อีกทั้งยังมีลักษณะของเนือ้หาที่ต้องการสื่อสารคลา้ยคลึงกัน คือ เนื้อหาให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลระบบขบัถา่ยของลูก  

ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อผลลัพธ์การมีส่วนร่วม (CPE) ของโฆษณาที่สร้างจากตัวแบบในงานวิจัยนี้ 
(CPE 0.87) ทำค่าใช้จ่ายได้ถูกกว่าโฆษณาทีไ่ม่ได้สร้างจากตัวแบบ (CPE 1.33) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 โดยการเปรียบเทยีบนี้อยูบ่น
สมมติฐานว ่า ข ้อมูลค่าใช้จ่ายต่อการมีส ่วนร่วม (CPE) เป ็นค่า Standardized จ ึงสามารถนำค่านี้มาใช้ในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการทำโฆษณาได้ โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ของข้อมูลที่ 0.36 หรือคิดเป็นค่า 38.49% 
ที่ห่างจากค่าเฉลี่ยกลางของข้อมูล แต่สำหรับค่าของจำนวนการมีส่วนร่วม (Post Engagement) เป็นค่า Non-Standardized โดย
เป็นค่าที่แปรผันตรงกบังบประมาณในการทำโฆษณา (Amount Spend) จึงไม่สามารถนำเอาค่านี้มาปรยีบเทยีบกนัได้ 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การทำโฆษณาจากแบบจำลองเทยีบกับโฆษณาทีไ่ม่ได้สร้างด้วยปจัจยัจากแบบจำลอง 

 

Reporting Starts Reporting Ends Ad Name Artwork Ad Objective
Post 

Engagement

Amount 

Spent (THB)

Budget 

per Day

Cost per 

Results

2021-06-29 2021-07-01

โฆษณาทีส่รา้งขึน้โดยใชผ้ล

วเิคราะหจ์ากงานวจัิยนี้

(1 campaign 3 ads)

Engagement 669 293.88 97.96 0.87

2021-02-10 2021-02-16

โฆษณาทีไ่มไ่ดส้รา้งขึน้จากผล

วเิคราะหใ์นงานวจัิยนี้

(02 FB Feb 2021 - Baby 

Excrete)

Engagement 1881 2500.00 357.14 1.33

35% 

Reporting Starts Reporting Ends Ad Name Artwork
Post 

Engagement

Amount 

Spent (THB)

Cost per 

Results

2021-07-01 2021-07-01 is blue 36 42.17 1.17

2021-06-30 2021-06-30 is blue 37 40.73 1.10

2021-06-29 2021-06-29 is blue 67 42.88 0.64

2021-06-29 2021-07-01 is blue 140 125.78 0.90

2021-07-01 2021-07-01 is orange 41 37.10 0.90

2021-06-30 2021-06-30 is orange 46 40.02 0.87

2021-06-29 2021-06-29 is orange 27 21.90 0.81

2021-06-29 2021-07-01 is orange 114 99.02 0.87

2021-07-01 2021-07-01 is pink 20 22.62 1.13

2021-06-30 2021-06-30 is pink 22 18.24 0.83

2021-06-29 2021-06-29 is pink 41 28.22 0.69

2021-06-29 2021-07-01 is pink 83 69.08 0.83

2021-06-29 2021-07-01 669 293.88 0.87



5. สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำโฆษณา โดยศึกษาจากปัจจัยด้านการตั้งค่าโฆษณาและด้านเนื้อหา
โฆษณา เพ่ือสร้างแบบจำลองการเลอืกตัวแปรอิสระที่จะมีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุด เพ่ือเปน็แนวทางในการออกแบบการสือ่สาร
การโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ให้มีกรอบเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้ช่วยลดต้นทุนทั้งในด้านของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเนือ้หาโฆษณา เช่น 
เวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาโฆษณาลดลง เพราะมีแนวทางการทำที่ชดัเจน ไม่เสียเวลาในการแก้ไขแบบไร้ทศิทางที่ทำตามอารมณท์ี่
ไม่แน่นอนของผู้ทำและผู้ตรวจ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทนุด้านค่าใช้จา่ยในการทำโฆษณาลง โดยการใช้งบประมาณทีจ่ำกัดให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการทำโฆษณาทีสู่งสุด 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากข้อมูลการทำโฆษณาในวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ผ่านระบบโฆษณาของเฟซบุ๊ก ทั้งในส่วน
ของการตั้งค่าโฆษณาและการสรา้งเนือ้หาโฆษณา จำนวน 255 ตัวแปร และเม่ือพิจารณาในรูปแบบ One Hot Encoding คิดเปน็ 
295 ตัวแปร มาทำการวิเคราะห์หาตวัแปร (X) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำโฆษณา (Y) พบว่ามีจำนวน 56 ตัวแปร จากผล
การวิเคราะห์ค่าความสำคัญสะสมที ่74% (Cumulative Feature Importance) ที่เป็นตัวแปรสำคัญทีใ่ช้อธิบายตวัแปร Y ได้ ด้วย
ค่าความแม่นยำของการทำตัวแบบ Random Forest Regression ค่าความแม่นยำของข้อมูล Train Data Set ที่ 90% และ Test 
Data Set ที่ 71%  

จากนั้นเม่ือนำ 56 ตัวแปร มากำหนดการตั้งค่าโฆษณาและสรา้งเนือ้หาโฆษณา เพ่ือยิงโฆษณาทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลจากตัวแบบผ่านระบบโฆษณาของเฟซบุ๊ก ด้วยวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) พบว่า การทำโฆษณาโดยใช้ตวั
แปรที่ได้จากตัวแบบของงานวิจัยนี ้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดี ซึ่งเห็นได้จากค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาต่อการมีส่วนร่วม 
(Cost per Engagement : CPE) ได้เท่ากับ 0.87 บาท ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของค่า CPE ของการทำโฆษณาในอดีต (0.93 
บาท) คิดเป็นร้อยละ 6 และหากเทียบกบัราคาค่าเฉลีย่ของตลาดในป ี2563 ที่ค่า CPE อยู่ระหว่าง 1.93 - 2.25 ผลของตัวแบบทำ
ราคาได้ถูกกว่าเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 55 - 61 จึงสรุปได้ว่าตัวแบบของการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการทำให้ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาบนเฟซบุก๊ลดลง 

5.2 ข้อจำกัดในงานวิจัย 
5.2.1 ข้อจำกัดในด้านข้อมูล 
ด้วยข้อจำกัดของเวลาในการเก็บข้อมูล ทำให้ขอ้มูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีสัดส่วนของจำนวนขอ้มูลน้อยกว่าจำนวนตัวแปร

อิสระ ทำให้เม่ือนำเขา้วิเคราะห์ผลในตัวแบบอาจทำให้ได้ผลไม่ค่อยดนีัก เนือ่งจากปญัหาข้อมูลที่นอ้ยเกินไป  
ระบบโฆษณาบนเฟซบุ๊กไม่ให้ข้อมูลค่าคะแนนความเกี่ยวข้องของเนื้อหา (Relevance Score) การจัดอันดับคุณภาพ (Quality 
Ranking) และ การจัดอันดับอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate Ranking) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญทีบ่่งบอกถงึ
ประสิทธิภาพในการทำโฆษณาได้ 

ข้อจำกัดด้านช่วงเวลาที่ต่างกัน เนื่องจากข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลของการทำโฆษณาในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกัน ทำให้
ข้อมูลแต่ละช่วงอาจมีการเปลีย่นแปลงตามสภาวะการแขง่แข่งของตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น หากเป็นโฆษณาที่ถูกจดัทำ
ขึ้นในปี 2562 อาจมีราคาค่าโฆษณาถูกกว่าของปี 2564 เพราะในปี 2562 มีอัตราการแข่งขันในการประมูลค่าโฆษณาในระบบตำ่
กว่า เป็นต้น จึงอาจสง่ผลใหบ้างข้อมูลมีความไม่เทีย่งได้ 

สินค้าที่นำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ ไม่มีช่องทางการขายออนไลน์ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลวัดผลจากยอดขาย (Conversion) 
ที่ชัดเจนได้ ทำได้เพียงการวัดผลในเชงิความสนใจจากค่าการมีส่วนร่วม (Engagement) เท่านัน้ 

5.2.2 ข้อจำกัดในการจัดเตรียมข้อมลู 



ในขั้นของการเตรียมข้อมูลการระบุประเภทขององค์ประกอบศิลป์ของภาพโฆษณา (Image Composition) โดยให้ผู้วจิยั
เป็นผู้พิจารณาระบุประเภทตามวิจารณญานของผู้วิจยัเอง และด้วยข้อมูลจำนวนมาก อาจทำให้เกิดข้อผดิพลาดจากการทำงานของ
มนุษย์ได้ ในงานวิจัยนี้จึงมีกระบวนทบทวนตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั้งโดยนกัวิจัย และทีมนักวิจยัคนอื่น โดยการใช้มาตราฐาน
การพิจารณาในเกณฑ์เดียวกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 การนำไปใช้ในอุตสาหกรรม 
สำหรับผู้ประกอบการทีท่ำธุรกิจในอุตสาหกรรมเกีย่วกับนมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถนำบทสรปุของงานวจิยั

ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเนื้อหาและการตั้งค่าเพ่ือทำโฆษณาบนเฟซบุ๊กได้ และสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันกับข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจยันี้ สามารถนำกระบวนการทำตัวแบบของงานวิจัยไปปรับใช้กับชุดขอ้มูลในธุรกจิของตนเอง 
เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจนั้น ๆ  ซึ่งผลดังกล่าวจะเป็นตัวชว่ยประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือ
สร้างเป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหาและการตั้งค่าโฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ เกิดการใช้ทรพัยากรและงบประมาณที่มีอยู่อยา่งจำกัดใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 

นำข้อสรุปของตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยเป็นแนวทางสร้างภาพสำหรับโฆษณาด้วยเครื่องมือสร้างภาพ Banner สำเร็จรปู
แบบอัตโนมัติที่มีให้บริการในทอ้งตลาด เช่น canva.com เพ่ือเปน็แนวทางในการสรา้งภาพโฆษณาที่จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารที่ดีกว่าเดิม 

5.3.2 การทำวิจัยในอนาคต 
งานวิจัยนี้สามารถต่อยอดในการวิเคราะห์เชิงลึกของแต่ละปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการโฆษณาได้ โดยเฉพาะใน

ประเด็นของการวิเคราะห์เรือ่งสีที่นำมาใช้ในการสร้างภาพโฆษณา ที่สามารถลงรายละเอียดในการวิเคราะห์ถึงสัดสว่นปริมาณของ
การใช้สีในแต่ละภาพได้ เพราะการจัดสัดส่วนของพ้ืนทีแ่สดงผลสีแต่ละสีบนภาพมากหรือนอ้ยก็มีผลตอ่การรับรู้ของผู้บรโิภคเชน่กนั 
อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมค่าสีให้มีความละเอียดของจำนวนสีมากขึ้นกว่างานวิจัยนี้ที่ใช้ค่าสีเพียงในหมวดของค่าสีขั้นที่ 3 (Tertiary 
Colors) เท่านั้น 
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