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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาบทความวิจยั เกี่ยวกับประโยชน์และการใช้ สอื่ ดิจิทลั ในการโฆษณา บทความวิจยั ที่นํามา
ศึกษาแต่ละบทความแสดงการเก็บข้ อมูล 2 วิธี คือ การเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณและการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ภายใต้ หวั ข้ อ
การใช้ สื่อ ดิ จิ ทัล ในการโฆษณา เช่ น การโฆษณาในเว็ บ ไซต์ การโฆษณาด้ ว ยข้ อ ความของโทรศัพ ท์ มือ ถื อ และการ
ประชาสัมพันธ์ หรื อการตลาดบนเว็บไซต์ การศึกษากระบวนการของงานวิจัยตามหัวข้ อนี ้ จะเป็ นประโยชน์สําหรั บ
งานวิจยั ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาดิจิทลั ด้ วยวิธีวิจยั เชิงผสมผสานในอนาคต การวิจยั เชิงผสมผสานของเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพจะช่วยในการออกแบบเครื่ องมือเพื่อเก็บข้ อมูลที่เหมาะสมกับการหาคําตอบของงานวิจยั ด้ านสื่อ
โฆษณาดิจิทลั ทังนี
้ ้เนื่องจากโฆษณาดิจิทลั เป็ นสือ่ ที่ใช้ กบั คนหมูม่ าก และจําเป็ นต้ องเข้ าใจความคิดเห็นและการตัดสินใจ
ของผู้รับสาร การวิจยั เชิงผสมผสานจึงควรถูกนํามาศึกษาเพื่อให้ ได้ ข้อมูลจากกลุม่ ผู้บริ โภคที่ชดั เจนและเชื่อถือได้
คําสําคัญ: โฆษณาดิจิทลั วิจยั เชิงผสมผสาน การออกแบบการวิจยั โฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์
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Abstract
This study had been based on the methods used of the existing research papers about
digital advertising. These papers were selected by this concerned topic and the strategy of
mixed method. For this documentary analysis, the digital advertising refers to online
advertising, website marketing and short message service (SMS) advertising. Digital
advertising is the medium that has been developed continually even by design or by
technique. As we could not stop the growing of the technology, we need to find the right
direction to grow the design of digital advertising along with it. Mixed method is a suitable
tool used for the study about digital advertising because it provides the researcher various
types of tool to collect the data and to analyze. To study the methods inside the mixedmethods research will help understand the development of mixed methods over the decade
and also benefit future research in terms of methods chose to be used.
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