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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาการวางแผนส่ือโฆษณาแบนเนอร เกมออนไลนบน
อินเทอรเน็ต ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของการใชส่ือ
โฆษณาแบนเนอรของผูโฆษณาเกมออนไลน ทราบถึงแนวคิดในการวางแผนการใชส่ือโฆษณา
แบนเนอรบนอินเทอรเน็ตของผูโฆษณาเกมออนไลน และทราบถึงกระบวนการสรางสรรคเนื้อหา
และรูปแบบของแบนเนอรเกมสออนไลน เพ่ือการโฆษณาใหประสบผลสําเร็จ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth Interview) ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการหา
คําตอบ โดยกลุมตัวอยางคือ กลุมบริษัทเกมออนไลน จํานวน 5 บริษัท และไดแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูปฏิบัติงานดานการวางแผนการตลาด จํานวน 15 คน และกลุมผูปฏิบัติงาน
การสรางสรรคแบนเนอรจํานวน 5 คน  ผลจากการศึกษาพบวา 
 บทบาทของส่ือโฆษณาแบนเนอรเกมออนไลนในการทําการตลาดนั้นมีการนําโฆษณา
แบนเนอรบนอินเทอรเน็ตมาใชในการทําการตลาดโดยใชคุณสมบัติของชองทางของส่ือ
อินเทอรเน็ต เนื้อหาของเว็บไซต และความสวยงามของแบนเนอรมาทําการโฆษณาของแบนเนอร
ใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนบทบาทของส่ือโฆษณาแบนเนอรเกมออนไลนบน
อินเทอรเน็ตคือ บทบาทดานการหาขอมูล (Search) บทบาทในการจูงใจ บทบาทในการเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีเลนอินเทอรเน็ตสามารถเลือกกลุม เปาหมายไดหลากหลาย โดยเลือกจาก 3 กลุมคือ
แบงตามขอมูลเชิงประชากรศาสตร แบงตามความสัมพันธ์ิหรือมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันกับเว็บไซต
เกม   และสุดทายแบงตามความนิยมของเว็บไซต   
 การวางแผนการลงโฆษณาแบนเนอรบนอินเทอรเน็ตของบริษัทเกมออนไลนกลาว 
ไดวา   ส่ิงสําคัญอันดับแรกในการลงส่ือโฆษณาแบนเนอรคือตองมีวัตถุประสงคของการลงส่ือ และ
วัตถุประสงคของการลงส่ือแบนเนอรแตละครั้งตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด  
แตจะมีวัตถุประสงคหลักท่ีส่ือแบนเนอรสามารถตอบโจทยไดคือ 1. เพ่ือสรางการรับรูของแบรนด
เกมออนไลน  2. เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของเกมออนไลน 3. เพ่ือขยายฐานกลุมเปาหมายลูกคา
ใหมและกระตุนใหเกิดความตองการเลนเกมออนไลน การลงรายละเอียดเกี่ยวกับกลวิธีการลงส่ือ
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โฆษณาแบนเนอรทางอินเทอรเน็ต  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 1. การคัดเลือกเว็บไซต  2. ระยะเวลาและ
ตําแหนงการลงโฆษณาแบนเนอร 3. การซ้ือส่ือโฆษณา  4. การวัดผลและประเมินผล  
 การสรางสรรคแบนเนอรใหมีความสวยงามไดนั้น  จะประกอบไปดวยปจจัย 3 สวนคือ 
ความเขาใจเกมของนักออกแบบ (Graphic designer’s knowledge of game) เพราะนักออกแบบ 
หรือนักสรางสรรคท่ีตองมีความเขาใจกับเกมนั้นๆ กอนเพ่ือท่ีจะไดทราบถึงส่ิงท่ีจะดึงออกมาใช
เปนจุดขายของแบนเนอรไดถูกตองซ่ึงจะนําไปสูความสอดคลองของการสรางขอความและภาพ
(Copywriting and Graphic Design)  ซ่ึงภาพจะเปนส่ิงท่ีดําเนินเรื่องบนแบนเนอรไดอยางนาสนใจ  
เพราะจะรวมถึงสีสันท่ีโดดเดน สวนใหญสีและภาพจะเปนสวนหนึ่งของเกมท่ีนํามาเสนอ และ
ขอความจะเปนขอความส้ันๆ ท่ีเนนคําส้ัน แตเขาใจงายและมีความความหมายครบถวน และจะนํา
เทคโนโลยีการสรางภาพเคล่ือนไหว (Interactive technology) เปนตัวนํามาทําใหแบนเนอรนั้น 
มีความตอเนื่องในการนําเสนอขอความและภาพใหดูนาสนใจและดึงดูดใจ นอกจากนี้มีการ
สรางสรรคใหแบนเนอรนั้นสามารถทําใหผูชมมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธไดอีกดวย  หรือเรียกวา 
“รีช มีเดีย” นั่นเอง เปนการพัฒนาผสมผสานโปรแกรม ตางๆ เขาดวยกัน ไมวาจะเปน Photoshop, 
Illustrator, Flash , video หรือ HTML และ JavaScript  ซ่ึงสามารถสรางสรรคแบนเนอรใหชวนคลิก
ไดมากยิ่งขึ้นกวาเดิมและมีสวนทําใหการโฆษณาแบนเนอรบนอินเตอรเน็ตประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 
 ในสวนของขอเสนอแนะพบวาส่ือแบนเนอรบนอินเทอรเน็ตนั้นผูโฆษณาเกมออนไลน
มักจะใหแบนเนอรนั้นเปนส่ือเสริม จึงมีการใชงบประมาณท่ีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืน แตผล
ตอบรับเม่ือโฆษณาดวยแบนเนอรออกไปพบวา ผลตอบรับท่ีไดกลับมาคอนขางดี หากไดงบ
ปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นผลตอบรับจากส่ืออินเทอรเน็ตรูปแบบแบนเนอรก็นาจะไดรับผลเปนท่ีนาพอใจ
ยิ่งขึ้นอีก 
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ABSTRACT 

 
 This research will focus on Advertising Planning for Game-Online’s Banner over the 
internet by using quantitative research. With advertising accomplishment, this research will 
concentrate mainly on identifying the opinion of advertising man who advertise the Game-Online 
by banner over the internet, comprehending the pattern of thinking before choosing advertising 
channel over the internet and understanding the creative method for the content and design Game 
Online’s banner. In depth interview will be used as a tool to find the result for this research by 
using five group samplings from Game Online organisations and separate the samplings into 2 
groups which is a group of 15 marketing planners in the organisation and another group of 5 
creative operation banners. 
 The result can be demonstrated as the advertising banners on the internet are 
popularly used for Game Online Organisation by using the internet media, appropriate web site 
and the attractive banner in order to get the achievement. Moreover, there are 3 components to 
make a decision for using the advertising banner for Game Online on the internet media which 
include the searching information from the information completeness, banner motivation and 
approach the internet user’s target group by selected from 3 groups; for example, demography 
data, specific web site which focus intensely only Game Online and the popularity of the web site 
which correspond with Diffusion of Innovations Theory. 
 The first factor to concern of using advertising banner on the internet for the Game 
Online Organisation is the objective of the public media and the objective of using banner have to 
go together with marketing purpose. However, the main purpose of using banner over the internet 
media is firstly to create brand awareness of Game Online, then to reach the target group of the 
Game Online user and finally to expand and stimulate potential customer. Furthermore, there are 
4 strategy for choosing the advertising banner on the internet media which is web site selection, 
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duration and position of advertising banner on web page, advertising on the internet media 
publication and evaluation and assessment of advertising planning. 
 There are 3 components to create an attractive banner; for instance, firstly Graphic 
Designer’s Knowledge of Game which means Graphic Designer has to completely understand the 
game in order bring the successful point of selling, next Copy writing and Graphic design which 
include noticeable colour and graphics from the game will present an attractive banner and 
message need to be short, easy to understand and meaningful, finally interactive technology will 
make the message and graphics more intriguing and fascinating. In addition, the banner can also 
get the participation from the internet user by using variety of programmes such as Photoshop, 
Illustrator, Flash, video or HTML and JavaScript which will receive more click from the user and 
this can be the key factor of successful from using the advertising banner to promote the product. 
 In conclusion, the advertising man mostly use the banner over the internet as an 
optional channel which means the consideration of sharing budget for the internet banner will be 
lower comparing to others media but the result is better than they are expected. The organization 
will receive the best result if they sharing an appropriate budget to the advertising banner on the 
internet.  
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