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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โฆษณารอบเกมกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านการรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 24 ปี ที่เคยเล่นเกมออนไลน์ในช่วง 3 

เดือนที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเล่นเกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง และเคยเห็นโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising) จ านวนทั้งสิ้น 440 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณารอบเกม การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อ

ตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าที่โฆษณารอบเกมออนไลน์ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบว่า การรับรู้

โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในด้านการรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อตรา

สินค้า และความตั้งใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 

ค าส าคัญ: การโฆษณา, การโฆษณารอบเกม, พฤติกรรมผู้บริโภค 
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Abstract 

This survey study was aimed to explore the relationship between perception on 

around-game advertising and consumer behavior, that is, brand awareness, brand attitude and 

purchase intention. 

Self- administered questionnaire was used to collect data from 440 samples, aged 

between 18 –  24 years who had played online game in past 3 months, spent at least one 

hour playing games each time, and seen around-game advertising. 

The results showed that samples moderately perceived around-game advertising, had 

moderate levels of brand awareness, brand attitude, and purchase intention. In addition, the 

positive relationships between perception on around- game advertising and all consumer 

behavior variables (brand awareness, brand attitude and purchase intention) were statistically 

found. 

 

Keywords: Advertising, Around-game Advertising, Consumer Behavior 



 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

54 

บทน า 

การสื่ อสารแบบไร้พรมแดนด้ วยสื่ อ

อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก

สะดวกสบาย ไร้ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ อีก

ทั้งผู้คนก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นด้วย

ราคาที่ถูกลง ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตกว่า 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 

ของประชากรทั้ งหมด โดยใช้ ระยะเวลากับ

อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน และจากสถิติ

พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างปี ค.ศ. 2019 และ 

2020 ใช้เวลากับการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง 46 นาทีต่อวัน (“Digital Thailand 2020,” 

2564)  ซึ่ งประ เทศไทยมี ผู้ เ ล่ น เกมออนไลน์

ประมาณ 27.8 ล้านคน (“อุตสาหกรรมเกมไทย 

2020,” 2564) จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2020 

มูลค่าตลาดเกมประเทศไทยจะมีมูลค่ากว่า 27,000 

ล้านบาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น การ

พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ การได้รับ

การยอมรับมากขึ้น และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในประเทศไทย มีผู้ เล่นเกมออนไลน์

จ านวนมาก ช่วงอายุที่เล่นเกมออนไลน์มากที่สุดคือ 

ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี และมีแนวโน้มที่ช่วง

อายุจะขยายกว้างขึ้น (“ตลาดเกมโตพุ่ง 13% ทะลุ 

2.2 หมื่นล้าน,” 2562) ความนิยมเกมออนไลน์ท า

ให้นักการตลาดและธุรกิจต่าง ๆ เห็นช่องทาง 

 

 

ส า คั ญ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ด้ ว ย

ความสามารถเข้าถึงผู้บริโภคของเกม ซึ่งสามารถ

เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

โฆษณา (Advertising Avoidance) ไม่ว่าจะเป็น

พฤติกรรมการเร่งความเร็วเมื่อมีโฆษณา (Zipping) 

การเปลี่ยนช่อง (Zapping) หรือการปิดเสียง 

(Muting)  (Hawkins & Mothersbaugh, 2010) 

ได้ อีกทั้งเกมยังเป็นสื่อที่สามารถน ามาบูรณาการ

กับตราสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ

ของเกมโฆษณา (Advergaming) โฆษณาในเกม 

( In-game Advertising)  และโฆษณารอบเกม 

(Around-game Advertising) (ดูแผนภาพที่  1) 

ซึ่งการสื่อสารผ่านเกมส่งผลให้การสื่อสารตรา

สินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พิจาริน สุขกุล 

และสราวุธ อนันตชาติ, 2563; Herrewijn & Poels, 

2013) 
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แผนภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของการโฆษณาโดยใช้เกมในรูปแบบต่าง ๆ 

   
เกมโฆษณา 

(Advergame) 
โฆษณาในเกม 

(In-game Advertising) 
โฆษณารอบเกม 

(Around-game Advertising) 

 

การโฆษณาผ่านเกมที่นักการตลาดนิยมใช้

มากที่สุด คือ การโฆษณารอบเกม (Around-game 

Advertising) (Verberckmoes et al., 2016) ซึ่ง

เป็นการโฆษณาตราสินค้าที่แสดงอยู่บนพ้ืนที่รอบ

เกม เช่น แบนเนอร์ วิดีโอโฆษณาคั่นระหว่างการ

เล่นเกม ตลอดจนการแสดงข้อมูลบริษัทผู้สนับสนุน 

(Sponsor) ต่าง ๆภายในเกม โดยการโฆษณารอบ

เกมจะแสดงสารทางการตลาดที่ไม่เข้าไปก้าวก่าย

สภาพแวดล้อมภายในของเกม (Smith et al., 

2014) เป็นการวางตราสินค้าลงในเกมผ่านป้าย

โฆษณา (Banner) ซึ่งการใช้ป้ายโฆษณาเป็นการ

แสดงโฆษณาแบบเปิดเผย ชัดเจน มุ่ งหวังให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจ าตราสินค้า อันจะส่งผล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค การโฆษณา

รอบเกมนี้มีส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า 

(Verberckmoes et al., 2016) และจะมีทัศนคติ

ที่ดีต่อตราสินค้าและสามารถจดจ าตราสินค้าได้ดี

ว่าการโฆษณาประเภทอ่ืน (Peters & Leshner, 

2013) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้

ถึงการโฆษณาในเกมออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า 

ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้ ง ใจซื้ อ 

ตลอดจนศึกษาถึงว่า การรับรู้ โฆษณาในเกม

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ทั้ ง ส ามด้ านดั ง กล่ า ว หรื อ ไม่  โ ดย เน้ น ไปที่

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โฆษณารอบเกม

ออนไลน์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 

24 ปี อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องการกับโฆษณาผ่านเกมและพฤติกรรม

ของผู้บริโภค ทั้งยังสามารถน าเป็นข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดด้วย

การโฆษณาผ่านเกมของตราสินค้าต่าง ๆ ของ

องค์กรธุรกิจต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเรื่องการโฆษณาผ่านเกม 

การสื่อสารตราสินค้าโดยใช้เกมเป็นช่อง

ทางการสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ

จ านวนผู้เล่นเกมออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกมซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จึง

มีการขยายตัวกว่า 15% ในปี พ.ศ. 2563 และจะมี

มูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 

(“Depa คาดมูลค่าอุตสาหกรรมเกมในไทย,” 

2564) นักการตลาดจึงเล็งเห็นช่องทางในการ

สื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยการโฆษณา

ผ่านเกม 

American Association of Advertising 

Agencies (4As) ได้ให้ความส าคัญกับการโฆษณา

ตราสินค้าผ่านเกม และแบ่งประเภทของการ

โฆษณาผ่านเกมออกเป็น 3 ประเภท คือ เกม

โฆษณา (Advergaming) โฆษณาในเกม (In-game 

Advertising)  และโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising) (Smith et al., 2014) 

โดยการโฆษณารอบเกม (Around-game 

Advertising: AGA) เป็นการโฆษณาตราสินค้าผ่าน

เกม ซึ่งมีคุณค่าต่อการสื่อสารการตลาด เพราะเป็น

รูปแบบการสื่อสารที่ผสานความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อความทางการตลาดและสื่อเกม การโฆษณารอบ

เกมมีรูปแบบ คือ ป้ายโฆษณา (Banners) การ

โฆษณาข้ามสื่อ (Cross Promotion) การโฆษณา

คั่นระหว่างหน้า ( Interstitials) และผู้สนับสนุน 

(Sponsorship)  (Smith et al., 2014) การปรากฏ

ของโฆษณารอบเกมนั้นจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อมในเกม แต่จะปรากฏอยู่รอบเกม 

ระหว่างเล่นเกม หรือคั่นระหว่างหน้าในการเปลี่ยน

ระดับเกม โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ นอกจากนั้น ยัง

สามารถปรากฏในรูปแบบของวิดีโอที่แสดงระหว่าง

การโหลดหน้าจอ ซึ่ งการโฆษณารอบเกมนี้  

Sheldon (2007)  กล่ าวว่ า  เป็นกลยุทธ์ ทาง

การตลาดที่เกิดจากความร่วมมือของธุรกิจ อันจะ

ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น 

ทั้ งยั ง เกิดประโยชน์แก่ทั้ งสองฝ่ าย  ส าหรับ

นักพัฒนาเกมนั้น การโฆษณารอบเกมจะเป็น

ช่องทางในการเผยแพร่เกมให้เป็นที่รู้จัก ส่วนตรา

สินค้าเองก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายประเภท

หนึ่ ง นอกจากนั้น ยังก่อให้ เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างอุตสาหกรรมต่อไปด้วย เช่น อุตสาหกรรม

ย า น ย น ต์ ที่  Chrysler Group พั ฒ น า  Jeep 

Wrangler รุ่น Limited Edition ในปี ค.ศ. 2011 

และ 2012 ที่เก่ียวข้องกับเกม Call of Duty 

จะเห็นได้ว่า การโฆษณาผ่านเกมเติบโตขึ้นไป

พร้อม ๆ กับพัฒนาการของเทคโนโลยี เมื่อนักการ

ตลาดหันมาใช้เกมเพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมและเพ่ือ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนน ามาบูรณาการ

เพ่ือการสื่อสารการตลาดจนสามารถสร้างมูลค่าเชิง

พานิชย์ได้หลายหมื่นล้านบาท ด้วยคุณสมบัติที่

สามารถเร้าความสนใจ สร้างการมีส่วน 
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ร่วม โดยใช้วิธีการโน้มน้าวใจต่าง ๆ จนท า

ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม ซึ่งการเกิดพฤติกรรม

ของผู้บริโภคเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้ให้ความ

สนใจต่อโฆษณา ผนวกกับนักการตลาดซึ่งมุ่งหวัง

ให้ผู้บริ โภคเกิดการรับรู้และจดจ าตราสินค้า

เนื่องจากจะส่งผลต่อทัศนคติ ความตั้งใจ และ

พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การ

โฆษณาผ่านเกมมีส่วนช่วยท าให้ผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้ตราสินค้า (Verberckmoes et al., 2016) 

แม้ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้เล่น

เกมจะสามารถเห็นโฆษณาผ่านเกมทั้งโดยตั้งใจ

และไม่ได้ตั้งใจ แต่จะมีความตั้งใจในการคลิก

โฆษณา ซึ่งเป็นการคลิกโฆษณาที่ตรงกับความ

ต้องการและอยากรู้จักตราสินค้า แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริโภคมีการเปิดรับและรับรู้โฆษณาผ่านเกม และ

การโฆษณาผ่านเกมเป็นวิธีการที่สร้างการจดจ า

ตราสินค้าได้ เมื่อผู้บริโภคได้รับสื่อโฆษณาผ่านเกม

ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า

และสร้างการจดจ าตราสินค้าได้ดีมากยิ่ งขึ้น 

(Peters & Leshner, 2013) ผลการศึกษาที่ผ่าน

มาจึงสามารถสรุปได้ว่า การโฆษณาตราสินค้าผ่าน

เกมมีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และจดจ า

แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดเรื่องการรับรู้ 

 การรับรู้ (Perception) มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะการ

รับรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถจ าแนก

ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ กระบวนการก่อนที่

จ ะ เ กิ ดกา ร รั บ รู้ คื อก า ร เ ปิ ด รั บ  ( Exposure) 

หมายถึง การที่สิ่งเร้าจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก 

ซึ่งการเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

อวัยวะที่ใช้รับสัมผัสและเทรชโฮลด์ (Threshold) 

ซึ่งหมายถึง แรงกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะท าให้เกิด

คว ามรู้ สึ ก ได้  ทั้ ง  Absolute Threshold และ 

Differential Threshold ต่างก็ส่งผลต่อการรับรู้

ของผู้บริโภค 

Assael ( 2004)  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร รั บ รู้  

( Perception)  เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ลื อ ก ส ร ร 

(Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และ

ตีความ ( Interpretation)  สิ่ ง เร้ าต่ าง  ๆ ที่ อยู่

รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ งห้า ได้แก่  การ

มองเห็น (Sight) การลิ้มรส (Taste) การได้กลิ่น 

(Smell) การได้ยิน (Sound) และการสัมผัส (Feel) 

เพ่ือให้เกิดเป็นภาพที่มีความหมายและเชื่อมโยงกัน 

เมื่อการรับรู้เป็นการกระบวนการที่แต่ละบุคคล

เลือกสรรจัดระบบ และตีความหมายจากสิ่งเร้าต่าง 

ๆ ให้เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในใจของแต่ละ

บุคคล สิ่งเร้าจึงมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่ง Assael 

(2004) อธิบายเพ่ิมเติมว่า สิ่งเร้า (Stimuli) คือ 

วั ต ถุ  ( Physical)  ภ า พ  ( Visual)  ห รื อ ค า พู ด 

(Verbal) ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ

แต่ละบุคคล 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่บรรจุสินค้า สิ่งที่บรรจุ

อยู่ในสินค้า คุณสมบัติของสินค้า หรือ 
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การสื่อสารตราสินค้าผ่านค าพูด รูปภาพ 

สัญลักษณ์ และสิ่งเร้าอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับ

สินค้านั้น ๆ เช่น การโฆษณา ราคาของผลิตภัณฑ์ 

หรือสถานที่จัดจ าหน่าย ก็จัดเป็นสิ่ ง เร้ าทาง

การตลาด  (Marketing Stimuli)  ทั้ ง สิ้ น  ก า ร

โฆษณาผ่านเกมจึงจัดเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดด้วย

เ ช่ น กั น  จ ากกา รศึ กษ าขอ ง  Hawkins และ 

Mothersbaugh (2010) พบว่า คุณลักษณะของ

สิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ 

ขนาด (Size) ความเข้ม ( Intensity) ต าแหน่ง 

(Position)  ความแตกต่างและความคาดหวั ง 

(Contrast and Expectation) ซึ่งในการโฆษณา

ผ่านเกมซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอกนั้นมีหลายรูปแบบ 

เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ สี  หรือลักษณะการ

เคลื่อนไหวที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ และ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ 

แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การ

ซื้อ การใช้ รวมไปถึงการก าจัดทิ้งของสินค้า บริการ 

ความคิด หรือ ประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและความพึงพอใจ (Solomon, 2018) 

ผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่าง

กัน ขึ้นกับอิทธิพลที่ได้รับจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น 

การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ และปัจจัยภายนอก 

เช่น กลุ่มอ้างอิง และวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่า

พฤติกรรมของผู้บริ โภคมีความเกี่ ยวข้องกับ

องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรม 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการ

เลือกสรร (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) 

และตีความ (Interpretation) ของสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่

อยู่ รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ งห้า (Assael, 

2004)  ซึ่ งสิ่ ง เร้ าในการศึกษาครั้ งนี้ก็คือ ป้าย

โฆษณารอบเกม ซึ่งมีคุณลักษณะและรูปแบบที่

แตกต่างกันในหลายด้าน เช่น ต าแหน่งการวาง 

ขนาด ความเข้ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น โดย

ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากความรู้ 

ประสบการณ์ และทัศนคติ จนกลายเป็นภาพรวม

ของสินค้าในการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนซึ่ง

สามารถแสดงแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภค

ได ้

ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินใน

รูปแบบของความชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึก

ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรม

ที่บุคคลมีต่อวัตถุ หรือความคิดเห็นบางอย่าง คือ

เมื่อได้รับสาร ผู้รับก็จะเรียนรู้เรื่องราวของสาร 

แล้วประเมินผลว่าสารนั้นมีความน่าเชื่อถือและมี

คุณค่าเพียงใด การประเมินดังกล่าวเป็นลักษณะที่

ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย และมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม (Kotler, 2003) การที่ทัศนคติมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมก็เนื่องจากทัศนคติเป็นความรู้สึกที่จะ

ก าหนดให้บุคคลมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หากมี

ทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งเร้า ก็มีแนวโน้มอย่างมาก 
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ที่จะมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมที่

เป็นไปในทางบวกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ ง Lutz 

(1991) มีความเห็นว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว 

(Unidimensionalist View of Attitude) คอื เป็น

ความรู้สึก (Affect) โดยจ าแนกออกจากความรู้

ความเข้าใจ (Cognition) เมื่อเกิดทัศนคติแล้วจึง

เกิดพฤติกรรม (Conation) ตามมา ซึ่งในการ

ศึกษาวิ จั ยนี้ จะใช้ความตั้ ง ใจซื้ อ  ( Purchase 

intention) ในการระบุแนวโน้มพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

ความตั้ ง ใจซื้ อ  (Purchase intention) 

หมายถึง แรงจูงใจที่จะซื้อสินค้า (G. Belch & M. 

Belch, 2004) ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจหรือความ

ปรารถนาของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ 

หรือเกิดจากการประเมินตราสินค้าโดยผู้บริโภค

แล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น  

ร ว ม ถึ ง มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า 

เนื่องจากความรู้สึกดีหรือทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการประเมินตรา

สินค้าส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อ (Ha & Janda, 

2014) เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับตราสินค้า และ

โฆษณาจะท าให้มีความตั้งใจซื้อเพ่ิมขึ้น 

การโฆษณาผ่านเกมเป็นช่องทางการ

สื่อสารที่ตราสินค้า ใช้ เ พ่ือสร้างการรับรู้ ของ

ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี

ต่อสินค้าและตราสินค้า จนน าไปสู่ความตั้งใจซื้อ 

เนื่องจากเกมสามารถกระตุ้นความสนใจได้ง่าย ท า

ให้ผู้ บริ โภคเกิดการสั ง เกตและจดจ า  แม้ว่ า

ระยะเวลาในการโฆษณาผ่านเกมจะมีระยะเวลา

และพ้ืนที่ไม่มาก แต่ก็มีระยะเวลาและพ้ืนที่เพียง

พอที่จะให้รายละเอียดสั้น ๆ อันน าไปสู่การขยาย

ความสนใจของผู้บริโภคได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

สมมติฐาน 

1. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า 

2. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราสินค้า 

3. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ 

การรับรู้โฆษณารอบเกม 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- การรับรู้ตราสินค้า 

- ทัศนคติต่อตราสินค้า 

- ความตั้งใจซื้อ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research)  เ ก็ บข้ อมู ล ผ่ านช่ อ งทาง

ออนไลน์ (Electronic Method) โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้ วิจัยใช้ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 

Yamane (1973)  ที่ ร ะดับความ เชื่ อมั่ น  95% 

สามารถก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ า ง ใน

การศึกษาครั้ งนี้ ได้ ไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง 

ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างให้อยู่ในช่วงอายุ

ที่มีผู้เล่นมากที่สุด มีประสบการณ์การเล่นเกมอย่าง

ต่อเนื่อง และรู้จักโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏ

ผ่านเกมออนไลน์ จึงก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมี

คุณสมบัติ คือ เป็นบุคคลทั่วไปที่เล่นเกมออนไลน์ 

ซึ่งต้องมีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ใช้เวลาในการเล่น

เกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง เล่นเกมออนไลน์

ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา และต้องเคยเห็น

โฆษณารอบเกม (Around-game Advertising) 

มาก่อน ซึ่งผู้วิจัยมีค าถามในแบบสอบถามเพ่ือคัด

กรอง (Screening) กลุ่มตัวอย่างในขั้นต้น โดยเก็บ

ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ น กา ร เก็ บข้ อ มู ล คื อ 

แบบสอบถามที่ถูกพัฒนาผ่าน Google Form โดย

ผู้วิจัยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

เป็นค าถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 

ข้อค าถาม เพ่ือคัดกรองอายุ ลักษณะการเล่มเกม

ออนไลน์ ระยะเวลาที่ใช้เล่น และการเห็นโฆษณา

รอบเกม 

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้

โฆษณารอบเกมออนไลน์ 4 ข้อค าถาม เพ่ือทดสอบ

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้โฆษณาระหว่างการ

เล่นเกม (Around-game Advertising) เป็นค าถาม

เกี่ยวกับการเปิดรับ การให้ความสนใจ การตีความ 

และการจดจ า ซึ่งใช้แนวค าถามที่ประยุกต์มาจาก

แนวคิดของ Assael (2004) และ Klapper (1960) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตรา

สินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อ 

โดยค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าในโฆษณา

รอบเกม เป็นความรู้ ความเข้าใจ หรือการตีความ

เกี่ยวกับตราสินค้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย

ค าถาม 4 ข้อค าถาม เกี่ยวกับการระลึกได้ (Recall) 

และการจ าได้ (Recognition) เพราะการระลึกได้

และการจ าได้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ใช้แนวค าถามที่ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ 

Cobb-Walgren et al. (1995) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์

มาเป็นข้อค าถาม ด้วยมาตรวัดแบบ Likert scales 

5 ระดับ 

ค าถาม เกี่ ย วกับทั ศนคติ ต่ อตราสิ นค้ า  เป็ น

ความรู้สึกที่ผู้บริโภคประเมินตราตราสินค้า ซึ่งจะ

แสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะประเมินความรู้สึกของ

ต น ที่ มี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ท า ง บ ว ก ห รื อ ล บ 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เป็นค าถามที่
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แสดงแนวโน้มที่  ผู้บริ โภคจะประเมิน

ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้าในทางบวกหรือลบ ใช้

แนวค า ถ ามที่ ป ร ะยุ กต์ ม าจ ากงานวิ จั ย ขอ ง 

Muehling และ Laczniak (1988) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์

มาเป็นข้อค าถาม ด้วยมาตรวัดแบบ Likert scales 

5 ระดับ 

ค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ เป็นแนวโน้ม

ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคมี

ความตั้งใจซื้อ ก็จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ของตราสินค้านั้น ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม 

เป็นการแสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

สินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลของตราสินค้านั้น ใช้มาตรวัดซึ่ง

ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ Baker และ Churchill 

(1977) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาเป็นข้อค าถาม ด้วย

มาตรวัดแบบ Likert scales 5 ระดับ 

มาตรวัดในแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัย

ประยุกต์มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการ

ทดสอบความเที่ ยง  (Validity)  และความตรง 

(Reliability) มาก่อนแล้ว และมีค่า Cronbach’s 

Alpha อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (> .70) ทั้งหมด อีก

ทั้งหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น า

ข้อมูลที่ได้ไปทดสอบค่า Cronbach’s Alpha อีก

ครั้งหนึ่ง จากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน

การวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product 

Moment Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

.05 

ผลการวิจัย 

ในเบื้องต้น เป็นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง

ต ามข้ อก า หนด  เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ เล่นเกมอย่าง

ต่อเนื่อง และรู้จักโฆษณารอบเกม กล่าวคือ กลุ่ม

ตัวอย่างต้องมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เล่นเกม

ออนไลน์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเล่น

เกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง และเคยเห็น

โฆษณารอบเกม โดยจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 542 คน มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จ านวน

รวม 440 คน หรือคิดเป็น 81.2% ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 

 
ผลการวัดการรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน์ 

จากตารางที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับโฆษณา

ระหว่างการเล่มเกม เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับ 

การให้ความสนใจ การตีความ และการจดจ า 

จ านวนรวม 4 ข้อ โดยมีค่าความตรงรวมอยู่ที่ .72
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ตารางที่ 1 แสดงผลการรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน์ 

การรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน ์ M SD 

1. การเปิดรับโฆษณารอบเกม 3.43 1.19 

2. การให้ความสนใจโฆษณารอบเกม 2.57 1.12 

3. การตีความโฆษณารอบเกม 3.95 1.13 

4. การจดจ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณารอบเกม 2.91 1.10 

รวม 3.21 0.79 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ในการวัดการรับรู้ โฆษณารอบเกมนั้น 

ผู้วิจัยพิจารณาการรับรู้โฆษณารอบเกมในค าถาม

ด้านการเปิดรับ การให้ความสนใจ การตีความ และ

การจดจ า ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.21) โดยเมื่อ

เห็นป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้ว่าป้ายนั้นเป็นการ

โฆษณาสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม

ตัวอย่างเคยเห็นโฆษณารอบเกมบ่อยๆ (ค่าเฉลี่ย 

3.43) สามารถจ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณา

รอบเกมได้ (ค่าเฉลี่ย 2.91) และกลุ่มตัวอย่างดูป้าย

โฆษณาระหว่างเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 2.57) ตามล าดับ 

การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และ

ความตั้งใจซื้อ 

การรับรู้ ตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เกี่ยวกับการ

ระลึกได้  (recall) และการจ าได้  ( recognition) 

เนื่องจากการระลึกได้และการจ าได้จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค (ดูตารางท่ี 2) โดยมีค่าความ

ตรงรวมอยู่ที่ .85 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการ

รับรู้ตราสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.32) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้

สังเกตเห็นว่าโฆษณาท่ีปรากฏรอบเกมนั้นมีที่ปรากฏ

ที่ อ่ืนนอกจากเกมออนไลน์  (ค่ า เฉลี่ ย  3 .42) 

รองลงมาคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นป้ายโฆษณานั้น

แล้วรู้ว่าสินค้านั้นคือสินค้าอะไร (ค่าเฉลี่ย 3.36) 

และสินค้านั้นมีไว้ใช้เพ่ืออะไร (ค่าเฉลี่ย 3.35) ส่วน

การรับรู้ตราสินค้านั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในล าดับ

สุดท้าย (ค่าเฉลี่ย 3.15) ตามล าดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการรับรู้ตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

การรับรู้ตราสินค้า M SD 

1. การระลึกถึงประเภทสินค้าเมื่อเห็นป้ายโฆษณา 3.36 1.00 

2. การระลึกถึงตราสินค้าเมื่อเห็นป้ายโฆษณารอบเกม 3.15 0.97 

3. การจดจ าคณุประโยชน์ของสินค้าไดเ้มื่ออ่านข้อความป้ายโฆษณารอบเกม 3.35 1.01 

4. การจดจ าโฆษณาที่ปรากฏรอบเกมได้เมื่อไปปรากฏที่อื่น 3.42 1.04 

รวม 3.32 0.84 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตารางที่  3 ทัศนคติต่อตราสินค้า 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เป็นค าถามที่

แสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะประเมินความรู้สึกที่มีต่อ

ตราสินค้าในทางบวกหรือลบ โดยมีค่าความตรง

รวมอยู่ที่ .86 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติต่อตราสินค้าที่ระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 2.58) โดยเห็นว่าสินค้าท่ีใช้การสื่อสารผ่าน 

แบนเนอร์/ป้ายโฆษณารอบเกมท าให้รู้จัก

สินค้าใหม่ ๆ หรือรู้จักสินค้าเดิมได้ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ย 

3.08) รองลงมาคือ คิดว่าสินค้าที่โฆษณาผ่านแบน

เนอร์/ป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกมมีความเหมาะสม 

(ค่าเฉลี่ย 2.55) คิดว่าสินค้าที่ใช้แบนเนอร์/ป้าย

โฆษณาสินค้ารอบเกมมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 

2.44) และชอบสินค้าที่ใช้การสื่อสารผ่านแบนเนอร์/

ป้ายโฆษณารอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.25) ตามล าดับ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ทัศนคติต่อตราสินค้า M SD 

1. ความรู้สึกทางบวกเนื่องจากไดรู้้จักสินค้าใหม่ผ่านปา้ยโฆษณารอบเกม 3.08 1.09 

2. ความน่าเช่ือถือของสินค้าท่ีใช้การโฆษณาป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกม 2.44 1.05 

3. ความเหมาะสมของสินค้าที่โฆษณาผ่านป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกม 2.55 0.97 

4. ความช่ืนชอบต่อสินค้าท่ีใช้การสื่อสารผ่านป้ายโฆษณารอบเกม 2.25 1.05 

รวม 2.58 0.84 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

สุดท้าย ความตั้งใจซื้อ ประกอบด้วยค าถาม 

4 ข้อค าถาม เป็นการแสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคจะมีความตั้งใจ

ซื้อ ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลของตราสินค้านั้น (ดู

ตารางที่ 4) โดยมีค่าความตรงรวมอยู่ที่ .94 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่ โฆษณารอบเกม

ออนไลน์ไม่สูงมากนัก (ค่าเฉลี่ย 2.20) ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างจะซื้อสินค้าที่เคยเห็นในโฆษณารอบเกม

หากเจอสินค้านั้น ๆ ในร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 2.31)  

 

 

 

 

รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอยากใช้สินค้า

รอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.25) มีการหาซื้อสินค้าที่ เห็นใน

โฆษณารอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.14) และอยากใช้สินค้า

ที่เห็นในโฆษณารอบเกมอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 

2.12) ตามล าดับ
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวัดความตั้งใจซื้อสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ความต้ังใจซ้ือ M SD 

1. ความรู้สึกอยากใช้สินคา้ที่ปรากฏในโฆษณารอบเกม 2.25 1.04 

2. ความต้องการที่จะซื้อสินค้าท่ีเคยเห็นในโฆษณารอบเกมหากเจอสนิค้านั้นใน

ร้านค้า 
2.31 1.04 

3. ความพยายามหาซื้อสินค้าที่เหน็ในโฆษณารอบเกม 2.14 1.06 

4. ความต้องการที่จะใช้สินค้าท่ีเหน็ในโฆษณารอบเกมอย่างต่อเนื่อง 2.12 1.05 

รวม 2.21 0.94 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

จากสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) 

การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ต ร า สิ น ค้ า  2 )  กา ร รั บ รู้ โ ฆ ษ ณ า ร อ บ เ ก ม มี

ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติกับตยราสินค้า และ 3) การ

รับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ

ซื้อ สามารถน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 

Product Moment Correlation) ตามตารางที่ 5 

โดยจากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบ

พบว่า การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการรับรู้ตราสินค้า (r = .48, p = .00) อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการ 

ท ด ส อบ พบ ว่ า  ก า ร รั บ รู้ โ ฆ ษ ณ า ร อบ เ ก มมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อตราสินค้า (r = 

.31, p = .00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสุดท้าย 

สมมติฐานข้อที่ ผลการทดสอบก็พบว่า การรับรู้

โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจซื้อ (r = .18, p = .00) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติเช่นกัน
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูโ้ฆษณารอบเกมกับการรับรูต้ราสินค้า ทัศนคติต่อตราสนิค้า และความตั้งใจซื้อ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม r p 

การรับรูโ้ฆษณารอบเกม 
การรับรูต้ราสินค้า .48* .00 
ทัศนคติต่อตราสินค้า .31* .00 

ความตั้งใจซื้อ .18* .00 
หมายเหตุ: * ที่ระดับนยัส าคญัทางสถิติ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณา

รอบเกม อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.21 (จาก 5 ระดับ) กล่าวคือ 

เมื่อกลุ่มตัวอย่างเมื่อเห็นป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้

ว่าป้ายนั้นเป็นการโฆษณาสินค้า เคยเห็นโฆษณา

รอบเกมบ่อย ๆ จ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณา

รอบเกมได้ และมีการดูป้ายโฆษณาระหว่างเล่นเกม 

แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ เล่น เกม

ออนไลน์มีการเปิดรับและการรับรู้โฆษณาที่ปรากฏ

รอบเกม ผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับผล

การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ที่พบว่าโฆษณาที่

ปรากฏในที่ต่าง ๆ ของเกมนั้นสามารถสร้างการรับรู้

แก่ผู้เล่นเกมได้ เนื่องจากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับ

โฆษณาในเกมออนไลน์มากกว่าโฆษณาประเภทอ่ืน 

ๆ (Berlo et al., 2021) แต่การที่กลุ่มตัวอย่างเห็น

ป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้ว่าป้ายนั้นเป็นการโฆษณา

สินค้าก็อาจส่งผลต่อการรับรู้ ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง

ไม่ให้ความสนใจโฆษณารอบเกมในระหว่างเล่นเกม 

ด้วยเหตุเพราะรู้ว่าเป็นการโฆษณาและด้วยความ

สนใจต่อเกมซึ่งมีมากกว่า ท าให้ไม่สนใจที่จะจดจ า

โฆษณารอบเกม 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะสามารถกระตุ้นการรับรู้

ของผู้บริโภคได้มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ตัวผู้บริโภค สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาของ De 

la Hera (2019) ที่พบว่า การสื่อสารด้วยการ

โฆษณาผ่านเกมให้มีประสิทธิภาพมี 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการโฆษณา บริบทเบื้องหลัง 

กลยุทธ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ด้านสื่อ 

ซึ่งต้องวางแผนและบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน จะท าให้การโฆษณาผ่านเกมสามารถเข้า

ไปอยู่ในการรับรู้ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และ

การศึกษาของ Hawkins และ Mothersbaugh 

(2010) ที่พบว่า คุณลักษณะของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ ขนาด (Size) ความ

เข้ม (Intensity) ต าแหน่ง (Position) ความ

แตกต่างและความคาดหวัง (Contrast and 

Expectation) ดังนั้น
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หากนักการตลาดต้องการที่จะสร้างการ

รับรู้ของผู้บริโภคด้วยการโฆษณาผ่านเกมจ าเป็น

อย่างยิ่งทีจ่ะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ 

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค 

ประเด็นต่อมา กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตรา

สินค้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.32 (จาก 5 ระดับ) เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างได้สังเกตเห็นว่าโฆษณาที่ปรากฏรอบ

เกมนั้นมีที่ปรากฏที่อ่ืนนอกจากเกมออนไลน์ด้วย 

เมื่อเห็นป้ายโฆษณานั้นแล้วรู้ว่าสินค้านั้นคือสินค้า

อะไร และสินค้านั้นมีไว้ใช้เพ่ืออะไร ส่วนการรับรู้

ตราสินค้านั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในล าดับสุดท้าย 

แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภคเห็นโฆษณารอบเกม แม้

จะรู้ว่าเป็นโฆษณาสินค้าอะไร มีไว้ใช้ประโยชน์อะไร 

และสามารถจดจ าได้ว่าโฆษณาสินค้านั้นไปปรากฏที่

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรอบเกมออนไลน์ด้วย แต่จะไม่

จดจ าตราสินค้า เป็นไปตามแนวคิดของ Mayer 

(2009) ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ผ่านสื่อ

มัลติมีเดีย ซึ่งได้กล่าวถึงขีดจ ากัดในการรับข้อมูล 

( Limited Capacity Assumption)  ว่ า  ก า ร รั บ รู้

ข้อมูลในแต่ละช่องทาง บุคคลสามารถรับข้อมูลได้

ในปริมาณจ ากัดและไม่ถาวรในความจ าระยะสั้น ซึ่ง

จะเป็นข้อมูลความจ าจากการมองเห็นและการได้ยิน 

ซึ่ง Miller (1956) ได้ท าการทดลองแล้วพบว่า 

ข้อมูลที่มนุษย์จะจ าได้นั้นมีจ ากัด ท าให้ผู้รับสารจะ

สามารถรับข้อมูลจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้เพียง

บางส่วนเท่านั้น 

โฆษณาท่ีปรากฏรอบเกมเป็นการปรากฏใน

รูปแบบของป้ายโฆษณา อาจจะมีความเคลื่อนไหว 

เช่น การกระพริบ หรือเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

สั้น ๆ โดยอาจจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ตาม ก็

สามารถท าได้เพียงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ

สนใจและรับรู้ไดใ้นระยะสั้น ๆ คือ แม้ว่าจะมีภาพ สี 

ผู้น าเสนอที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ หรือมีสัญลักษณ์ท่ี

สามารถจดจ าได้ง่าย ผู้บริโภคจะจดจ าได้เพียงส่วน

หนึ่งเท่านั้น แต่การจดจ านั้นสามารถส่งผลต่อการ

รับรู้เมื่อโฆษณาสินค้าซึ่งใช้ภาพ สี หรือผู้น าเสนอ

แบบเดียวกับท่ีปรากฏรอบเกมเมื่อไปปรากฏในที่อ่ืน 

ๆ  แสด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร ส่ ง ผ ลต่ อ ก า ร จ ด จ า  

(Recognition) ที่ผู้บริโภคจะสามารถเรียกความ

ทรงจ าของตนเกี่ยวกับสินค้าและตราสินค้าที่เคย

เปิดรับได้ไม่ยาก และหากผู้บริโภคมีการรับรู้ของ

การปรากฏของโฆษณาสินค้านั้นด้วยความถี่ที่เพ่ิม

มากขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อการระลึก (Recall) ได้

ต่ อ ไป  จ ากกา รศึ ก ษ าข อ ง  Cauberghe แล ะ 

Pelsmacker (2010) พบว่า ตราสินค้าที่ ใช้การ

โฆษณาผ่านเกมนั้น จ าเป็นจะต้องมีความโดดเด่น 

(Prominence) เพราะจะส่งผลถึงทัศนคติและการ

ระลึกได้เป็นอย่างมาก 

ต่อมา กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อตราสินค้า ที่

ค่าเฉลี่ย 2.58 (จาก 5 ระดับ) โดยเห็นว่า สินค้าที่ใช้

การสื่อสารผ่านป้ายโฆษณารอบเกมท าให้รู้จักสินค้า

ใหม่ ๆ หรือรู้จักสินค้าเดิมได้ดีขึ้น คิดว่าสินค้าที่

โฆษณาผ่านป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกมม
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ความเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือในระดับกลาง 

แต่คิดว่าจะใช้สินค้าที่ใช้การสื่อสารผ่าน ป้าย

โฆษณารอบเกมในระดับค่อนข้างต่ า 

แม้ว่าผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีกับการ

โฆษณาในเกมออนไลน์มากกว่ า โฆษณา

ประเภทอ่ืน แต่มีทัศนคติต่อตราสินค้าในระดับ

ปานกลาง จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าป้าย

โฆษณารอบเกมจะท าให้รู้จักสินค้าใหม่ ๆ หรือ

รู้จักสินค้าที่รู้จักอยู่แล้วได้ดีขึ้น แต่ป้ายโฆษณา

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือ

ไม่มาก ท าให้ไม่คิดที่จะใช้สินค้าที่โฆษณาใน

ป้ายโฆษณารอบเกม และเนื่องจากป้ายโฆษณา

รอบเกมมีพ้ืนที่จ ากัด การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับตราสินค้าจึงมีน้อย อีกทั้งป้ายบางส่วนอาจ

ไปรบกวนหน้าจอขณะเล่นเกมหรือระหว่างรอ

เกมเปลี่ยนฉาก ท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่

ค่อยเหมาะสมและไม่น่าเชื่อถือมากนัก ดังนั้น 

นอกจากหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และกระตุ้น

ความสนใจแล้ว ป้ายโฆษณารอบเกมควรท า

หน้าที่ในการเป็นตัวกลางซึ่งท าหน้าที่ในการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งจะท าให้

ผู้บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้ามากขึ้น จากผล

การศึกษาของ Eisend และ Kuster (2011) 

ได้แสดงให้เห็นว่า การโฆษณาในเกมออนไลน์มี

ผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อ

น้อยกว่าการประชาสัมพันธ์ เพราะผู้รับสารมี

ความต้องการข้อมูลและความน่าเชื่อถือจึงจะ

เกิดการซื้อ การเชื่อมโยงไปสู่ เว็บไซต์หรือ

แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของสินค้าจึงเป็น

หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการโฆษณารอบ

เกม 

ส าหรับเรื่องของความตั้งใจซื้อสินค้า 

เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อ

ตราสินค้า (Eisend, 2017) ซึ่งการศึกษาของ 

Noor et al. (2003) ยืนยันว่า ทัศนคติที่มีต่อ

โฆษณาและตราสินค้ามีผลอย่างมากต่อความ

ตั้งใจซื้อ ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

ตราสินค้าที่ระดับปานกลาง ความตั้งใจซื้อจึงต่ า

ไปด้วย (ที่ค่าเฉลี่ย 2.20 จาก 5 ระดับ) ซึ่ง 

Kotler (2003) อธิบายว่า ผู้บริโภคมีปัจจัยต่าง 

ๆ หลายประการที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและ

ความตั้ งใจซื้อสินค้า ปัจจัยหนึ่ งก็คือ ความ

เกี่ยวพัน (Involvement) เป็นระดับการให้ความ

สนใจต่อสิ่งเร้าหนึ่ง ๆ ว่า สิ่งนั้นมีความส าคัญ

หรือมีความเก่ียวข้องกับตนเองในระดับใด หากมี

ค ว า ม เ กี่ ย ว พั น สู ง  ( High Involvement) 

ผู้บริโภคก็จะมีความสนใจ หาข้อมูล เปรียบเทียบ

อย่างละเอียด แต่หากมีความเกี่ยวพันต่ า (Low 

Involvement) ผู้บริโภคก็มักที่จะไม่สนใจหา

ข้อมูล แต่จะใช้ข้อมูลเดิมหรือประสบการณ์เดิม

มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ (Assael, 2004) 

ประกอบกับโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมี

แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลเมื่อมีการรับรู้ถึง

ความต้องการของตนเองที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า 

คือ เมื่อเกิดการรับรู้แล้วก็จะเกิดแรงจูงใจในการ
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แสวงหาข้อมูล ทั้งการแสวงหาข้อมูลเดิมที่มีอยู่

ใ น ต น เ อ ง  ห รื อ ก า ร แ ส ว ง ห า ข้ อ มู ล จ า ก

แหล่งข้อมูลภายนอก (Solomon, 2018) บุคคล

ที่มีแรงจูงใจสูงก็จะมีความพยายามในการค้นหา

ข้อมูลมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ า (Huneke 

et al. , 2004)  ซึ่ ง ส าม า ร ถ อธิ บ า ย ไ ด้ ด้ ว ย

แบบจ าลอง Elaboration Likelihood Model 

ของ  Petty และ Cacioppo ที่กล่าวว่า การ

เลือกใช้ เส้นทางการประมวลผลขึ้นอยู่กับ

แรงจูงใจของผู้รับ หากผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับสารมี

แรงจูงใจสูงก็จะเลือกใช้เส้นทางหลัก (Central 

Route)  หรือมีความเกี่ ยวข้องสู ง  มากกว่ า

ผู้บริโภคท่ีมีแรงจูงใจต่ า ที่จะเลือกใช้ทางเส้นรอง 

(Peripheral Route) หรือมีความเกี่ยวข้องต่ าใน

การตัดสินใจ (Littlejohn, 2008) 

ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติปาน

กลางต่อสินค้า แสดงให้เห็นว่า มีความสนใจไม่

มากนัก และมีแรงจูงใจไม่สูง จึงมีความตั้งใจซื้อ

สินค้าที่โฆษณารอบเกมในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า 

แม้ผลการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่า มีการซื้อสินค้าที่เคย

เห็นในโฆษณารอบเกมหากเจอสินค้านั้น ๆ ใน

ร้านค้า และมีความอยากใช้สินค้ารอบเกมอยู่บ้าง 

แต่มีแนวโน้มที่จะไม่พยายามหาซื้อสินค้าที่เห็นใน

โฆษณารอบเกม ดังนั้น แนวโน้มที่จะใช้สินค้าที่

เห็นในโฆษณารอบเกมไปอย่างต่อเนื่องจึงอยู่ใน

ระดับต่ าด้วยเช่นกัน 

ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง

พบว่า การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์

กับการรับรู้ตราสินค้า (ที่ระดับ .48) ทัศนคติ

ต่อตราสินค้า (ที่ระดับ .31) และความตั้งใจซื้อ 

(ที่ระดับ .18) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น 

เนื่องจากโฆษณารอบเกมเป็นการโฆษณาผ่าน

สื่อออนไลน์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับโฆษณา

ที่ เป็นสื่อสิ่ งพิมพ์ ท าให้ โฆษณารอบเกมมี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า โดย

ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ดังกล่าวท าให้มีการ

เลือก การจัดวางป้ายโฆษณาในจุดที่เห็นได้

ชัดเจน สามารถสร้างความสนใจได้ง่าย อีกทั้ง

ยังมีการจัดรูปแบบของป้าย ข้อความ สี รวมถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจ

ผู้เล่นเกมได้ตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณา 

อีกทั้งมีรูปแบบของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และ

มีความเคลื่อนไหวอันเป็นความสามารถในการ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Jen-Hung และ Tzong-Ke 

(2012) ที่พบว่า ผู้เล่นเกมจะเกิดความสนใจ

และจดจ าโฆษณาได้ดี โดยเฉพาะโฆษณาที่มี

ภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจได้

ง่าย ผนวกกับลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งก็

คือ โฆษณารอบเกมจะปรากฏในรูปแบบของ

ป้ าย โฆษณาหรื อแบนเนอร์  (Banner)  ที่

สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ (Website) ของ

สินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความสามารถใน

การเชื่อมโยงได้ทันทีนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของ
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การโฆษณารอบเกม (คณาพจน์ วงษ์เฉลียง, 

2560) ดังที่ Herrewijn และ Poels (2014) 

กล่าวว่า ความโดดเด่นของตราสินค้าขึ้นอยู่กับ

ขนาดพ้ืนที่ สี และต าแหน่ง เนื่องจากโฆษณาที่

โดดเด่นย่อมท าให้ผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าได้

ง่าย 

การรับรู้โฆษณามีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อตราสินค้า ในระดับปานกลาง 

เนื่องจากป้ายโฆษณารอบเกมมีพ้ืนที่จ ากัด 

สามารถให้ข้อมูลได้ไม่มาก อีกทั้งผู้บริโภคซึ่ง

ก าลังเล่นเกมอยู่จะมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่การเล่น

เกมมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ท าให้ไม่ได้ใช้เวลาในการ

พิจารณาป้ายโฆษณา อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่

ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภครู้สึกว่าโฆษณานั้นมีมากไป

จนรู้สึกว่าเป็นการรบกวน ท าให้เกิดความ

ร าคาญ และส่งผลไปสู่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อโฆษณา

ได้ (Liu et al., 2012) ซึ่งความร าคาญโฆษณา

ก็จะส่งผลต่อการไม่เปิดรับโฆษณา แต่หาก

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาจะท าให้

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและความ

ตั้งใจซื้อ (Sallam & Algammash, 2016) 

ความตั้งใจในการซื้อคือ แรงจูงใจที่จะ

ซื้ อสินค้าหรือตราสินค้ า  (G.  Belch & M. 

Belch, 2004) เกิดจากการประเมินตราสินค้า

โดยผู้ บริ โภค ซึ่ งความตั้ ง ใจที่ จะกระท า

พฤติ กรรมของบุ คคลขึ้ น อยู่ กั บทั ศนคติ  

(Attitude) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

(Subjective Norm) ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติต่อตราสินค้าที่ระดับปานกลาง จึง

ส่งผลให้มีความตั้งใจซื้อต่ าไปด้วย อย่างไรก็

ตาม แม้ว่าโฆษณาที่ปรากฏรอบเกมยัง ไม่

สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าหรือ

พยายามที่จะหาสินค้านั้น ๆ มาใช้ เนื่องจากผล

การศึกษาจะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคจะไม่

ค่อยจดจ าตราสินค้า เช่นเดียวกับผลการศึกษา

ของ Berlo et al. (2021) ที่ศึกษาประสิทธิผล

ของการโฆษณาในเกมออนไลน์พบว่า ผู้บริโภค

จะจดจ าตราสินค้าได้น้อยลงเมื่อเทียบกับการ

โฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่โฆษณารอบเกม

สามารถสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าได้ ซึ่ง 

Rossiter และ Percy (1985) ได้อธิบายถึง

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาว่า การโฆษณา

ไม่ได้ต้องการให้เกิดความตั้งใจซื้อเพียงอย่าง

เดียว แต่จะต้องน าไปสู่การรับรู้และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคคล้อยตามและเกิด

การความตั้งใจซื้อได้ 

ดังนั้น หากนักการตลาดต้องการที่จะ

เพ่ิมโอกาสทางการตลาดแก่สินค้า จ าเป็นที่

จะต้องวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค

สามารถมองเห็น พบเจอบ่อย ๆ หาซื้อ หรือ

สั่งซื้อได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักจึง

จะสามารถ เ พ่ิ มยอดการขาย ได้  ทั้ ง ยั ง

จ าเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณารอบเกมเพ่ือให้

ผู้บริโภคให้ความสนใจ โดยอาจดึงดูดความ
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สนใจด้วยสี การจัดวาง โลโก้ ลักษณะตัวอักษร 

หรือแสดงลักษณะเด่นของสินค้าให้เห็นได้

ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังควรก าหนดให้ป้ายโฆษณา

รอบเกมสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์

หรือแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการหา

ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมช่องทางในการสั่งซื้อ

ออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้

ง่ายขึ้น อันจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขาย

สินค้ารวมถึงสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อตรา

สินค้าได้อีกทางหนึ่ง  อันจะเป็นแนวทางที่

สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ ซึ่งจากงานวิจัยของ จิระนันท์ เมฆปัจฉา

พิชิต และดุษฎี นิลด า (2564) ที่ศึกษารูปแบบ

การด าเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี พบว่าเจ

เ นอ เ ร ชั น ซี จั ด ส ร ร เ ว ล า ให้ กั บ ก า ร เ ล่ น

อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด มี

ความสนใจการเล่มเกมคอมพิวเตอร์หรือเกม

ออนไลน์  ด้ วยเห็นว่ ามีความเพลิด เพลิน

มากกว่าการเล่มเกมแบบธรรมดา ทั้งยังช่วยให้

ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ดั ง นั้ น  ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด ที่

เหมาะสมก็คือการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ใน

ช่องทางต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับ

สารได้ โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดผ่าน

เกม ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคได้เป็น

อย่างดี 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน

อนาคต 

เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้

ระบุประเภทสินค้าและระดับความเกี่ยวพันใน

การทดสอบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินค้าที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามไม่

เป็นสินค้าที่อยู่ประเภทเดียวกันหรือมีระดับ

ความเกี่ยวพันแบบเดียวกัน โดยอาจจะมีผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ โฆษณากับ

พฤติกรรมผู้บริโภคได้ ดังนั้น การศึกษาใน

อนาคต จึงควรน าประเด็นดังกล่าวขึ้นมา

พิจารณาประกอบด้วย โดยอาจระบุประเภท

ของสินค้า หรือความเกี่ยวพันของสินค้าต่อ

ผู้บริโภค 

จากผลการศึกษาในส่วนของการรับรู้

โฆษณารอบเกม ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมี

การรับรู้ว่าป้ายโฆษณาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นการ

โฆษณาตราสินค้า เนื่องจากสามารถเห็นได้

ชั ด เ จ น แ ล ะผู้ บ ริ โ ภ ค ก็ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ

วัตถุประสงค์ ได้ทันที  จึ งควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบการรับรู้โฆษณาผ่านเกมออนไลน์

ทั้ ง  3  ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  เ ก ม โ ฆ ษ ณ า 

(Advergaming)  โฆษณาในเกม ( In-game 

Advertising) และโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising)  กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง

ผู้บริโภค 



 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

72 

นอกจากนั้น ยังมีผลการวิจัยชิ้นอ่ืนที่

ได้แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้เล่นเกมซึ่งเป็น

ผู้บริโภค มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถใน

การโน้มน้าวใจของโฆษณาในเกมออนไลน์ 

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาโดยจ าแนกอายุเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพการโน้มน้ าวใจของ

โฆษณาประเภทต่าง ๆ ในเกมออนไลน์ 

 

การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็น

ข้อมูลที่ยืนยันว่า การโฆษณาผ่านเกมโดยใช้

การโฆษณารอบเกมสามารถสร้างการรับรู้แก่

ผู้ บริ โภคได้  ดั งนั้น  นักการตลาดและผู้ที่

เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามการโฆษณารอบ

เกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การผู้บริโภคปัจจุบัน

มีการเล่นเกมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โฆษณา

รอบเกมซึ่ งมีค่าใช้จ่ ายไม่สูง เมื่อเทียบกับ

โฆษณาในเกม เกมโฆษณา หรือโฆษณาทาง

โทรทัศน์ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มี

ประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค 

ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนการโฆษณาให้

สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งตรา

สินค้า หรือใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด

แ บ บ  บู ร ณ า ก า ร  ( Integrated Marketing 

Communication) เข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก

ผลจากการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีการ

รับรู้และสามารถจดจ าตราสินค้าได้เมื่อตรา

สินค้านั้นไปปรากฏในบริบทที่หลากหลาย 

ดังนั้น ความมีเอกลักษณ์และความสอดคล้อง

ของการแสดงเอกลักษณ์ของตราสินค้าจึงควร

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การใช้สี รูปทรง 

คุณลักษณะ และการแสดงลักษณะเด่นแบบ

เดียวกัน อันจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระลึก

ถึงตราสินค้า (Brand Recall) ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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