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นการโฆษณาแบบบรีทารเก็ตติ้งและโฆษณาแบบรีีมาร
ผูบริโโภคผ
ภคผานการโฆษณาแบบรี
ารรเก็ตติ้งผานอีเมล โดยใชแบบสอบถาม
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ผานอีอีเมล จํานวน 207 คน ผูวิจัยไดตรวจสอบความเทีี่ยงของเครื่องมือโดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยการวิเคราะหองคประกอบ และใชวิธีการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ
ตัวแปรตามดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยสรุปไดวาทางดานการโฆษณาแบบรีทารเก็ตติ้งนั้น ปจจัยดานขอมูลขาวสาร
การสรางความรําคาญมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการโฆษณาแบบรีทารเก็ตติ้ง แตปจจัยความถี่ใน
การเห็นโฆษณาไมมีอิทธิพลกับทัศนคติตอการโฆษณาแบบรีทารเก็ตติ้ง และสําหรับการโฆษณาแบบ
รีมารเก็ตติ้งผานอีเมล พบวาปจจัยดานขอมูลขาวสาร การสรางความรําคาญ และความถี่ในการเห็น
โฆษณามีความสัมพันธกับ ทัศนคติตอการโฆษณาแบบรีมารเก็ตติ้งผ านอีเมล และทัศนคติตอการ
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โฆษณาแบบรีทารเก็ตติ้ง ทัศนคติตอการโฆษณาแบบรีมารเก็ตติ้งผานอีเมลมีความสัมพันธกับความ
ตั้งใจซื้อ สิ นคาของผู บริโ ภค ตามลํ าดับ ซึ่ง ในงานวิ จัยนี้ปจจั ยดานความถี่ในการเห็ นโฆษณาไม มี
ความสัมพันธกับความตั้ งใจซื้อสินคาของผูบริโภค จากผลสรุปของการวิจัย นี้สามารถเปนแนวทางใน
การออกแบบโฆษณาผานชองทางออนไลนเพื่อใหการโฆษณามีประสิทธิภาพที่ดีตอไป
คําสําคัญ: การโฆษณาแบบรีทารเก็ตติ้ง , การโฆษณาแบบรีมารเก็ตติ้งผานอีเมล, สื่อสังคมออนไลน,
ความตั้งใจซื้อสินคาและบริการ
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This research aims to study influential factors on customers’ iintention to
consume the product or services that have been advertised through Retargeting and
Remarketing via e-mail. This study is based on quantitative research, conducted using
online questionnaires as data collection device. The sample group consisted of 207
users in Thailand who have experience seeing both of Retargeting advertising and
Remarketing via e-mail advertising. The reliability of the research has been measured
using Cornbrach’s alpha and validity analysis. The researcher also used multiple
regression analysis for hypothesis testing.
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In conclusion, Findings reveal that features of Retargeting advertising and
Remarketing via e-mail advertising do generate positive influence on purchase
intentions. Results further revealed that informativeness and irritation has
relationship with attitude toward the brand and it generates positive influence of
consumers’ purchase intentions. Moreover, result of Remarketing via e-mail
advertising show Frequency of exposure does have an impact on purchase intention
g g advertisingg does not.
and Retargeting
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Firms and marketers will
Rem
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