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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของลําดับ (Ranking) ตราสินคา้ท่ีแสดงอยู่บน
หน้าแสดงผลลพัธ์การค้นหาบนเคร่ืองมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) ต่อการจดจําตรา
สินค้า และศึกษาผลของลาํดับตราสินค้าท่ีแสดงอยู่ในหน้าแสดงผลการค้นหาบนเคร่ืองมือค้นหาบน
อินเทอร์เน็ตมีผลอย่างไรต่อการรับรู้ด้านการวางตําแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) โดยมีปัจจัย
ในด้านทักษะการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และระดับของการศึกษาเป็นตัวช้ีวัด 

การศึกษาน้ีทําในกลุ่มตัวอย่างท้ังเพศชายหรือเพศหญิงอายุระหว่าง 18-70 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน โดยมีการจําลองสถานการณ์ และให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาใช้
เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงมีให้ทําการทดสอบสองชุด จากนั้นให้ตอบ
แบบสอบถาม และผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
เดียว (Simple Linear Regression) และสถิติวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 

จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า ลําดับบนหน้าแสดงผลการค้นหามีความสัมพันธ์
ต่อการจดจําได้และการรับรู้ตําแหน่งตราสินค้าของตราสินค้าที่ไม่มีช่ือเสียงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยด้านทักษะการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตและปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างลําดับบนหน้าแสดงผลการค้นหาและการรับรู้ตําแหน่งตราสินค้าของตรา
สินค้าที่ไม่มีช่ือเสียง ซ่ึงสิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างแบรนด์ของตนให้เป็นท่ีรู้จักและน่าเช่ือถือ
มากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มตราสินค้าที่ไม่มี
ช่ือเสียง 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to investigate the effects of brand 
ranking that appear on result pages of search engine on memory of brand and 
recognition of brand positioning. Factors of internet search skill and educational level 
were used as the indicators. 

The samples consisted of 80 males and females aged between 18-70 
years who lived in Bangkok. The samples were given scenario and then used mimic 
search engine that consisted of two tests according to the given order. 
Questionnaires were used to collect data. Simple Linear Regression and MANOVA 
were used to analyze the data. 

The findings indicated that display order of search result pages was 
related to memory and recognition of brand positioning of unknown brand with 
statistical significance. In addition, internet search skills and level of education were 
the factors that affect the relationship between display order and recognition of 
brand positioning of unknown brand. Given the result from this study, firms could 
build their own brands to be more well-known and believable. This study might 
reflect the strategies to promote selling, especially unknown brand. 
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