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Advertising Research  
 
 
 
 
 
 ขอมูลทางการตลาดและทางการโฆษณาถือไดวาเปนสิ่งสําคัญตอการวางแผนการตลาดและการ
โฆษณาเปนอยางมาก หากมีขอมูลที่ดีมีคุณภาพ คือ มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นสูง  ก็จะสงผลให
กระบวนการวางแผนการตลาดและการโฆษณามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สามารถทําการสื่อสาร
การตลาดไดเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย และสงผลใหแบรนดหรือตราสินคานั้นมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันเปนยุคการตลาดของผูบริโภค (Consumer Oriented) ดังนั้น การศึกษาหรือการหา
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผูบริโภค (Consumer Insight) จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่ง เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุด  และสามารถพัฒนาสินคาหรือบริการ รวมถึงการ
วางแผนการตลาดและการโฆษณาใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายได  หากแตขอมูลตางๆ  ที่ไดมานั้น จะมี
ความนาเชื่อถือไดอยางไร นอกเสียจากการดําเนินการวิจัย  
 จากความสําคัญขางตนจะเห็นไดวา การวิจัยมีบทบาทในการแสวงหาขอมูลตอการดําเนินการตลาด
และการโฆษณาในทุกดานและทุกขั้นตอน ซึ่งหนังสือ “การวิจัยการโฆษณา” เลมนี้  ไดเรียบเรียงขึ้นเพื่อให
เห็นถึงความสําคัญของการวิจัยที่มีตอการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา  ตลอดจนวิธีการดําเนินการวิจัย
ทางการโฆษณาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้ังแตขั้นตอนการวิจัย การกําหนดปญหาในการวิจัย 
ตัวแปร สมมติฐาน การสรางกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การสุมเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล  และการนําเสนอ
รายงานการวิจัยในรูปแบบตางๆ  พรอมทั้งตัวอยางประกอบในการอธิบายเนื้อหาใหมีความเขาใจเพิ่มขึ้น 
เพื่อเปนคูมือประกอบการศึกษาวิชาการวิจัยการโฆษณา เนื่องจากคนสวนใหญมักคิดวาการวิจัยเปนเรื่อง
ยากและเปนเรื่องไกลตัว ผูวิจัยจึงพยายามเขียนโดยใชภาษาที่งายและใสตัวอยางเขาไปในทุกขั้นตอนของ
การวิจัย เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพและกระบวนการดําเนินการวิจัยที่งายและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได
สรุปศัพททางการวิจัยไวทายบททุกบท เพื่อใหผูอานไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

สุดทายนี้ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือการวิจัยการโฆษณาเลมนี้ จะสามารถทําใหผูอานได
เขาใจถึงการดําเนินการวิจัยมากขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในการแสวงหาขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการตลาดและการโฆษณาไดไมมากก็นอย 
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