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บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อง ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี อิทธิ พลต่อการเล่นเกมออนไลน์ บนมื อถือของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์และ
ปั จจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ ว นผสม
การตลาดบริ การที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเล่ น เกมออนไลน์ บ นมื อ ถื อ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยการสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ หรื อ แบบสะดวก การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และใช้วิธีวิจยั เชิ งสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANNOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ
LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา,
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ทาให้การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 , ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จ จัย
ส่ วนผสมการตลาดบริ การ รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการ (Process) ต่อมาคือ ด้านบุคคล (People) และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา (Price)
และปั จจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือ ถือของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านราคา (Price), ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
คาสาคัญ: ปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ เกมออนไลน์บนมือถือ
Abstract
This independent study marketing factors affecting to online mobile game in Bangkok.
The purpose of this research were to study (1) demographic factors, service marketing factor
affecting to online mobile game in Bangkok, (2) online mobile game playing behavior in
Bangkok classified by demographic factor and (3 service marketing factor affecting population
on online mobile game playing in Bangkok. The sample population consisted of 400 people by
convenience sampling in Bangkok. The instrument of this research was questionnaire that the
statistics used for analysis data were frequency, percentage, average, standard deviation and
One-Way ANNOVA. If there was difference, research used LSD method and Multiple
Regression.
The result of the study has found that personal factor consisted of different gender, age,
marital status, monthly income, education background and career affecting on online mobile

game playing in Bangkok at the 0.05 level statistically significant. Service marketing factor
(7P’s) had the highest comment rate that respondent concentrated product and the second was
process factor people factor, physical evidence and presentation factor and the last was price
factor, respectively. Moreover, service marketing factor (7P’s) that affected people to online
mobile game playing in Bangkok, were price factor, promotion factor and physical evidence
and presentation factor.
Keywords: Service Marketing, Online Mobile Game
บทนา
ในอดี ต เกมเป็ นลักษณะของกิจกรรมของมนุ ษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น
เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึ กทักษะ และเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น และในบางครั้งอาจใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาได้ เกมประกอบด้วยเป้ าหมาย กฎเกณฑ์ การแข่งขันและปฏิสัมพันธ์
เกมมักจะเป็ นการแข่งขันทางจิ ตใจหรื อด้านร่ างกาย หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
พัฒนาการของทักษะ ใช้เป็ นรู ปแบบของการออกกาลังกาย หรื อการศึกษา บทบาทสมมุติและจิต
ศาสตร์ เป็ นต้น แต่ในปั จจุบนั เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้กา้ วหน้าไปกว่าเดิม ซึ่ งส่ งผลต่อวิถีชีวิต
ของมนุษย์ท้ งั ทางด้านปั จจัยพื้นฐาน และกิจกรรมยามว่าง ทาให้เกมจึงได้รับความนิ ยมจากผูค้ น
ได้ถูกพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ซึ่งเกมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคสมัยนี้ ไม่ว่าเด็ก
หรื อผูใ้ หญ่ เพราะได้ความบันเทิงความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน ฝึ กความคิด ทักษะการ
เรี ยนรู ้ และยังได้สังคมใหม่ ๆ และเกมสมัยนี้ ยงั สามารถออนไลน์และเล่นกับผูเ้ ล่นคนอื่นได้อีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นเกมเครื่ องพื้นฐาน(Console) เกมคอมพิวเตอร์ (PC Games) เกมเครื่ องพกพา
(Handheld) ประเภทของเกมออนไลน์หลัก ๆ มี MMO ย่อมาจาก Massively Multiplayer Online
หมายถึ ง เกมออนไลน์ ที่ มี ผู ้เ ล่ น เข้า มาเล่ น พร้ อ มกัน ในจ านวนมาก ๆ ในเซิ ฟ เวอร์ จะมี
หลากหลายประเภทลงไปอีก
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในธุ รกิจนี้ นาผล
ไปใช้ประโยชน์ในส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์
บนมือถือ เพื่อใช้เป็ นในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ เพื่อรักษาลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ

รายใหม่ รวมถึงเพื่อให้ผทู ้ ี่มีความสนใจสามารถนาผลการวิจยั ไปศึกษาต่อยอดในด้านปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ ที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือ
ถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร คือ กลุ่มประชากรที่เล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการวิจัย
เริ่ มดาเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัว แปรอิ ส ะ ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ แ ละปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านบริ การ ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ทาให้การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ (7P’s) มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเกมออนไลน์บนมือถือ ได้
ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมบนมือถือและปั จจัยทางประชากรในด้าน

เพศ, อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และอาชี พ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและผู ้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผูบ้ ริ โภคและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมใน
การดาเนินธุรกิจ
2. นาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถื อ
โดยนาผลวิจัยไปต่อยอดศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์บนมือถือในด้านปั จจัยอื่นๆ
ต่อไป ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และ คณะ (2538) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพครอบครัว, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ ซึ่ งปั จจัย
เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้และเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) เช่น
รายได้ของประชากร ช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย เรื่ องจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วย
อธิบายความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้าหมายเป็ นต้น ดังนั้นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะทา
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปั จจัยต่างๆ
ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติและ
สถานภาพทางสังคม (Social class)
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P’s)
อัญชลี สุ ขสิ งห์คลี (2551) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การจะมีความแตกต่าง
จากส่ ว นประสมทางการตลาดของสิ นค้า ทั่ว ไป คื อ จะต้องเน้นถึ งพนัก งาน กระบวนการ
ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพทั้งสามส่ วนเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้น
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ จึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ ม การตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

หมายถึง ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริ ษทั มักจะนามาใช้
ร่ วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิม
ส่ วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) สถานที่ ห รื อช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Place) การส่ ง เสริ มการตลาด
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิ ด ที่
สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุ รกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยก
ได้ว่าเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s
กระบวนการตัดสิ นใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่าเป็ นกระบวนการในการเลือก
ที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือก
ต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัด
ของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
จิรนุช ต้อยปาน (2556) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 6
ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ ความต้องการและค้นหาของมูลข้อที่ ต้องการเพื่ อเปรี ย บเที ย บทั้ง
คุณภาพและราคา สุ ดท้ายจะประเมินทางเลือกว่าจะเลือกสิ นค้าไหนที่ได้ตรงความต้องการจึ ง
ตัดสิ นใจซื้อ และเมื่อซื้อสิ นค้านั้นแล้วก็จะมีประสบการณ์กบั สิ นค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามในบาง
กรณี อาจจะไม่ได้เป็ นตามขั้นตอนนี้ท้ งั หมด เช่น เมื่อจะซื้อสิ นค้าที่ใช้ประจา ทุกวัน เช่น ยาสี ฟัน
เรามักมียี่ห้อ ขนาด อยูแ่ ล้วในใจ จะข้ามขั้นตอนที่สองและสามไปซื้อเลยก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของ
สิ นค้าด้วย แต่ถา้ มีประสบการณ์ที่ไม่พอใจกับสิ นค้าเดิมก็จะมาเข้าขั้นตอนทั้งสี่ ใหม่ เป็ นต้น
เกมออนไลน์
ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) กล่าวว่า เกมออนไลน์ หมายถึง วิดีโอเกมที่เล่นบนเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์ เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับเกมหลายผูเ้ ล่นผ่าน
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Multiplayer) เกมออนไลน์ ส่ ว นมากจะเป็ นเกมแบบ MMO (Massive
Multiplayer Online) หรื อก็คือเกมหลายผูเ้ ล่นที่รับจานวนผูเ้ ล่นได้มหาศาลในพื้นที่ที่หนึ่ ง (ตั้งแต่
100 คนขึ้นไป)
ศรัญญา ไพรวันรัตน์ (2554) ได้ทาการแบ่งเกมออนไลน์ในประเทศมี 2 ประเภท ด้วยกัน
คือ 1. MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) เกมประเภทนี้ จะก าหนด

ตัวผูเ้ ล่นอยู่ในโลกที่สมมติข้ ึน และให้ผูเ้ ล่นสวมบทบาทเป็ นตัวละครหนึ่ งในโลกนั้น ๆ ดาเนิ น
ไปตามเนื้ อเรื่ องที่กาหนด เป็ นเกมเก็บคะแนนสะสมหรื อค่าประสบการณ์ของตัวละครและจะ
เน้นเรื่ องราวของตัวละคร เช่ น เกม Ragnarok และ2. Casual เป็ นเกมที่มีรูปแบบกติกาตายตัว
เข้าใจง่าย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ล่นรู ้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เล่น อาจมีท้ งั เพิ่มระดับความยากหรื อ
แบบเล่นไปเรื่ อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเช่น ฉาก ดนตรี เพื่อความไม่ซ้ าซากเท่านั้น
ใช้เวลาในการเล่นน้อย ไม่เน้นเรื่ องราวของตัวละคร เช่น เกมปังย่า เป็ นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
- ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
- ปั จจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้านราคา, ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน,
ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. ตัวแปรตามคือ การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้รับความอนุเคราะห์
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย และกรรมการผูจ้ ัดการ บจก. นาศิลป์ เซลส์ แอนด์
เซอร์ วิ ส ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 1) ดร. นิ เวศน์ ธรรมะ 2) ดร. พิมม์ภทั ร สุ พรรณพงศ์ 3) ดร.วัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งให้มีความสมบูร ณ์
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนาผลการพิ จารณาไปทาการวิเ คราะห์ หาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Item
Object Congruence Index--IOC) จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าค่า IOC สู งสุ ด
เท่ากับ 0.957และค่า IOC ต่าสุ ดเท่ากับ 0.951 หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้ (try-out) กับผูเ้ ล่นเกม
ออนไลน์บนมือถือ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach,1970) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 แสดงว่า ข้อคาถาม มี
ระดับความเชื่อมัน่ สู งและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามแล้ ว จึ ง ได้ น าข้อ มู ล นั้ นมา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ ง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ ง
ปริ มาณ ได้แก่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 ผูท้ ี่การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามเพศจะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test
2.2 ผูท้ ี่การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ,
อายุ, ระดับการศึ ก ษา, อาชี พ และรายได้ต่ อเดื อน จะใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข้อมู ล ด้ว ยสถิ ติ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือ
ถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) ซึ่ ง ผูว้ ิ จัย ทาการวิ เ คราะห์ องค์ประกอบเชิ งโครงสร้ างด้วยวิธี
Principal Component Analysis (PCA) ในการหาจานวนขององค์ประกอบ (Factor) ที่เกิดจากข้อ
คาถามต่างๆ และกาหนดค่าในโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง 14% และเพศชาย 86% โดยส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็ น 39.8% สถานภาพโสด คิดเป็ น 72% ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น 68.4% อาชีพส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 42% และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยู่ที่ 20,001– 30,000 บาท คิดเป็ น
39.8%
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ 7P’s ภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
1.100 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
2. ผลการวิเคราะห์การเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จ าแนกตามปั จ จั ย ทางประชากรศาสตร์ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ทุ ก ปั จ จั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ,
อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน เนื่ องจาก สัดส่ วนของผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความหลากหลายในทุกด้าน อีกทั้งยังพบว่าผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์บนมือถือมีความ
แตกต่างในด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์ในแต่ละด้านกันไป
3. ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ 7P’s ที่ส่งผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บน
มือถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา (Price), ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) ส่ งผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยตัวแปรอิสระที่มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย
ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.642 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.434 ตามลาดับ ทาให้ตวั แปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของปัจจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การ (7P’s) ได้ร้อยละ 8 หรื อมีอานาจพยากรณ์ร้อยละ
5 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.035

ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ จากผลวิจัยพบว่าทุกปั จจัยส่ งผลต่อของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในรายด้าน ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ย
ต่ อเดื อน ทาให้ ทราบว่ า กลุ่ม ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ บนมื อถื อมีค วามหลากหลายด้านประชากร
หมายความได้ว่า คนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงเกมออนไลน์บนมือถือ เนื่องด้วย เทคโนโลยีและความ
แพร่ หลายของการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและผูค้ นมีการปรับตัว
พฤติกรรมการเล่ นเกมออนไลน์ บนมือถือ จากผลวิจยั ในด้านนี้ บ่งบอกถึง ความถี่ที่ท่าน
เล่นเกมออนไลน์บนมือถือต่อเดือน, ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อวันที่เล่นเกมออนไลน์บนมือถือกี่
ชัว่ โมง, ช่วงเวลาในเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ท่านใช้บริ การเกมออนไลน์บน
มือถือแต่ละครั้ง, เหตุผลที่ทาให้ตดั สิ นใจเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ , บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ และลักษณะเกมออนไลน์บนมือถือประเภทที่ นิยมเล่ นเป็ น
ประจามากที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ, ความ
สนใจลักษณะตัวเกม, การใช้จ่ายเงินไปกับเกมออนไลน์บนมือถือ รวมไปถึงสิ่ งที่มีอิทธิ พลใน
การเล่นเกมออนไลน์ เช่น เหตุผลที่ทาให้ตดั สิ นใจเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ, บุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์บ นมือถือ เป็ นต้น ผูป้ ระกอบสามารถเก็บข้อมูลจากส่ วนนี้ เพื่อ
นาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ รวมถึงการทราบ
ลักษณะเกมที่ผเู ้ ล่นมีความสนใจเป็ นพิเศษ เพื่อนาไปปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
ปั จ จั ย ส่ วนผสมการตลาดบริ ก าร พบว่ า ปั จ จัย ด้า นราคา (Price), ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ทาให้ เ ห็ นว่ า เล่ นเกมออนไลน์ บนมื อถื อให้ ค วามส าคัญ กับ ราคาสิ่ ง ของภายในเกมมี ค วาม
เหมาะสม, ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมมีความเหมาะสม, ค่าธรรมเนียมภายในเกมมีความเหมาะสม
และราคาเทียบกับคุณภาพเกมมีความเหมาะสม, การจัดการแข่งขันเกมเพื่อชิงรางวัลสม่าสมอ, มี
การโฆษณาผ่านสื่ อ on-line เช่น Website, Social Media อย่างแพร่ หลาย , มีการโฆษณาผ่านสื่ อ
off-line เช่น BTS, MRT อย่างสม่าเสมอ, มีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนาเกมออนไลน์บนมือถืออยู่
สม่าเสมอ, มีการส่ งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การลดราคาสิ นค้าในเกมตามเทศกาล การแจก
ของรางวัลภายในเกม เป็ นต้น, มีการร่ วมรายการกับสิ นค้าอื่นที่น่าสนใจ เช่น AIS, DTAC เพื่อให้

ได้สิ่ งของพิ เ ศษภายในเกม รวมถึ งบริ ษ ัท หรื อ ผู จ้ ัด จ าหน่ า ยเกมมี ค วามน่ า เชื่ อถือ , รู ปแบบ
Website, Facebook, หรื อ Social Media ต่างๆ ของบริ ษทั เกมมีความสวยงามและน่าสนใจ, และ
มีช่องทางที่พบปะพูดคุยในเรื่ องเกมเฉพาะ เช่ น Facebook, Website ที่ update อย่างสม่ าเสมอ
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสนใจกับปั จจัยทั้ง 3 ด้านนี้ โดยอาจมีการนากลับไปพัฒนา
ปัจจัยแต่ละด้านดังกล่าว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อการใช้บริ การต่อไป
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