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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เกมมือถือ เป็ นแอพพลิเคชัน่ อย่างหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
Android หรื อ IOS ซึ่งหากสนใจเกมไหนก็สามารถค้นหารี วิวทางอินเทอร์เน็ตได้เลย และแต่ละเกม
นั้นก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน มีความน่ าสนใจดึงดูดให้เราต้องนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืน หากเรามีวุฒิ
ภาวะมากพอ เราก็สามารถแยกแยะได้นะว่า เวลาไหนควรเล่นเกมหรื อว่าทางาน แต่หากว่ายังเป็ น
เด็กอยูก่ ็อาจทาให้กลายเป็ นติดมือถือไปโดยปริ ยาย ถึงแม้ว่าเกมมือถืออาจะทาให้เกิดโทษหากเล่น
มากไปหรื อไม่รู้เวลา แต่ว่าก็มีประโยชน์ไม่นอ้ ย ประโยชน์ที่เห็นได้ชดั ของเกมมือถือ คือ ทาให้เรา
ผ่อนคลาย เพราะว่าเกมนั้นทาให้เรารู ้สึกสนุกสนาน และมีความสุ ขที่ได้เล่นเกมที่ชื่นชอบนัน่ เอง
และต้องเป็ นเกมที่เล่นง่ายไม่ตอ้ งคิดเยอะ ภาพสวยอะไรแบบนี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากกว่า
และประโยชน์ถดั มาก็คงจะช่วยให้เรานั้นวางแผนเป็ นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ย อย่างเช่น
เกมสงคราม เกมตามล่าหาสมบัติอย่างนี้ก็ตอ้ งใช้การวางแผนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายหรื อ
ชนะในเกมนั้น ด้ว ย แต่ ว่าถ้าแผนที่ เ ราวางไว้เ กิ ด ทาไม่ ไ ด้ข้ ึ น มาก็ต้องคิ ด แก้ปัญหาตอนนั้นเลย
เพราะว่า ถ้า เราไม่ คิ ด ทางแก้เ ราอาจต้อ งแพ้เ กมนั้น ก็ ไ ด้ เพราะฉะนั้น เกมมื อ ถื อ ก็ มี ป ระโยชน์
เหมือนกัน
นอกจากนี้เกมมือถือบางเกมยังช่วยพัฒนาทักษะของเราได้อีกด้วย อย่างเช่น เกมจับผิดภาพ
เกมเติมอักษรปริ ศนา เกมตอบคาถามต่างๆ เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสังเกต จดจา ความคิด
เป็ นต้น ซึ่ งถ้าเล่นเกมแบบนี้ บ่อยๆ ก็จะทาให้เรานั้น มีความคิดและพัฒนาทักษะขึ้นมาได้ รวมถึง
เกมมือถือบางอย่างอาจต้องเล่นเป็ นกลุ่ม ก็จะช่วยให้เรานั้นทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ และทาให้เรา
นั้นอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดว้ ย และนอกจากนี้ เกมมือถือบางเกมนั้นก็ช่วยพัฒนาทักษะหลายด้านไป
พร้อมกัน ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกเล่นเกมที่ไม่มีประโยชน์ล่ะก็ คอยโหลดเกมให้สิ
จะได้เลือกได้เองเลย แต่ถา้ อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นก็ตอ้ งคอยเตือนกันหน่อยจะได้ไม่เสี ยการเรี ยน ส่ วนใน
วัยทางานนั้นอันนี้ ก็คงแยกแยะได้อยู่แล้วไม่มีอะไรน่ าห่ วงเลยจริ งๆ เพราะฉะนั้นเกมมือถือจึ งมี
ประโยชน์มากกว่าที่เราคิด
เกมมือถือนั้นมีมากมายหลายประเภท ก่อนอื่นเราก็ตอ้ งเลือกตามความพอใจของเราก่อน
แต่ว่าถ้าเกมนั้นใช้หน่ วยความจามากแต่ว่ามือถือของเรานั้นอาจรองรับไม่ดีพอก็ทาให้เกมสะดุด
หรื อช้าได้ เพราะฉะนั้นก็ตอ้ งคานึ งถึงหน่วยความจาในมือถือเราด้วย แต่สาหรับเด็ก พ่อแม่ก็ควร
กากับหน่อย เพราะว่าเกมมือถือนั้นมีหลายชนิด บางชนิดก็ไม่เหมาะสมกับเด็กอย่างเช่น เกมที่มีการ
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ต่อสู ้ ซึ่ งปกติแล้วจะมีการกากับไว้ดว้ ยนะว่าเหมาะกับเด็กอายุเท่าไร หรื อไม่พ่อแม่ก็ตอ้ งพิจารณา
ตามความเหมาะสมด้วย แต่ไม่ว่าคุณนั้นจะอยูใ่ นวัยไหน เกมมือถือ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ทาให้คุณนั้นได้
ผ่อนคลายความเครี ยด และมีความสุ ขมากยิ่งขึ้น แต่ก็ตอ้ งเล่นอย่างพอดี ดว้ ย เพราะหากติดมาก
เกินไปก็อาจทาให้เสี ยการเรี ยนเสี ยงาน และเสี ยสุ ขภาพได้ดว้ ย เพราะว่า ต้องใช้สายตาและนิ้วมือใน
การเล่น อาจทาให้เจ็บตาหรื อปวดไหล่ปวดคอๆด้วย แต่เชื่อเถอะว่าถ้าเล่นอย่างมีสติ เกมมือถือจะมี
ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด (เกมมือถือและประโยชน์ที่ได้รับ, 2560)
1.2 คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ มีลกั ษณะอย่างไร
2. ปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
ลักษณะอย่างไร
3. การตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ มีลกั ษณะอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปัจจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มี ผลการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ” โดยสามารถกาหนดกรอบแนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
( Independent Variables )

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable )

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได้ต่อเดือน

การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
1. ทัศนคติ
2. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
3. รู ปแบบการดาเนินชีวิต
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1.5 สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
1.6 ขอบเขตในการวิจัย
1. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
2. สถานที่ศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริ เวณกรุ งเทพมหานคร
3. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 30 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจ ัย ได้ทาตัว แปรมาก าหนดค่านิ ย มคาศัพ ท์เพื่อนน าไปสร้ า งเครื่ องมื อในการวิ จัย ได้
คาตอบตาม วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม ของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรม ออกมา ในทาง
สนับสนุน หรื อ ต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อ แนวความคิด (Howard H. Kendler, 1963)
2. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็ นปัจจัยสาคัญใน การใช้งานและอยูร่ ่ วมกับเทคโนโลยี
จากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทาให้เกิดประสบการณ์ความรู ้ทกั ษะ และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี
3. รู ปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลาและการ
ใช้จ่ า ยเงิ น ของบุ ค คลรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต เป็ นตัว สะท้อ น กิ จ กรรม (Activities) ความสนใจ
(Interest) และ ความคิดเห็ น (Opinions) ของบุคคลได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถสะท้อนค่านิ ยม
ของบุคคลผ่านมาทางกิจกรรมหรื อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวบุคคล นอกจากนี้รูปแบบการ
ดาเนิ นชีวิตเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ วตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไป
ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ จึงควรที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหว และ
สถานการณ์ในปั จจุบนั อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเข้าใจและรู ้เท่าทันรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่
กาลังเปลี่ยนแปลงไป
4. การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่
เขาจะเลื อ กสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารตามข้อ มู ล และข้อ จ ากัด ของสถานการณ์ การตัด สิ น ใจจึ ง เป็ น
กระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 5. เกม หมายถึง
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กิจกรรมที่ทาขึ้นเพื่อความบันเทิง เพื่อการเรี ยนรู ้ เพื่อการศึกษา เพื่อฝึ กฝนทักษะทางความคิดและ
ความสามารถ โดยในอดี ตเกมเป็ นกิ จกรรมที่ ใช้แรงกายแต่ในปั จจุ บนั ได้ถูกสร้ างขึ้นให้เป็ นใน
รู ปแบบโปรแกรมซอฟแวร์ผา่ นทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์มือถือ
6. เกมออนไลน์ หมายถึ ง เกมที่ มี ผูเ้ ล่ น หลายคนในการเล่ น แต่ ล ะครั้ ง โดยผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตที่จะมีตวั ละครเล่นแทนตัวเราและมีการพูดคุยกันกับคนภายในเกม ยังสามารถสร้ าง
สังคมช่วยกันต่อสู ้เก็บค่าประสบการณ์หรื อคะแนน
7. โทรศัพ ท์มื อ ถื อ หมายถึ ง อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารสองทางผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานี ฐาน โดย
เครื อข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผูใ้ ห้บริ การจะเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายของโทรศัพท์บา้ นและ
เครื อ ข่ายโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ ของผูใ้ ห้บริ ก ารอื่ น โทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ ที่มีความสามารถเพิ่ม ขึ้ น ใน
ลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อ โทรศัพท์มือถือ
1.8 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ทราบถึงปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค
3. ทราบถึงการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของแต่ละบุคคล เพื่อเป็ น
แนวทางสาหรับบุคคลที่สนใจศึกษาที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อนักพัฒนาในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
และเกมในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
Belch and Belch (2005 อ้างถึ งใน อัจฉรา นพวิ ญญู ว งศ์ , 2550) ในงานวิ จัย ศึ กษาตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ได้แก่อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนามาเชื่อโยงกับความต้องการพฤติกรรม การ
ตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเขาถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนด
ตลาดเป้ า หมาย ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ มี แ นวโน้ม สัม พัน ธ์ กัน อย่า งใกล้ชิ ด ใน
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
เช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ นค้าแปลกใหม่ ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้าที่เกี่ยวกับการรักษา
สุ ขภาพซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก เพราะ
เพศที่แตกต่างกันมักมีทศั นคติการรับรู ้และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลือกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่าง
โดยมากเกิดจาก สาเหตุ ในเรื่ องของการได้รับการเลี้ยงดูการปลูกฝังนิสยั มาตั้งแต่ในวัยเด็ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีวฒั นธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงที่แตกตางกันอย่างมาก
โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถูกเลี้ยงให้ มีความกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็ น
หัวหน้าครอบครัวต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ให้สงบเสงี่ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อ
เป็ นภรรยาที่ดี ทาให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่คอ่ ยกล้าแสดงความคิดเห็น จากที่กล่าวมา
จึงอาจกล่าวได้วาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้อสิ นคาและบริ การของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
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3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรื อเป็ นม่าย ซึ่ งในอดีตถึงปั จจุบนั
เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญ ของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาคัญมาก
ยิง่ ขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดความตองการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่
แตกต่างกันเช่นผูท้ ี่หย่าร้าง หรื อเป็ นม่ายจะเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่หรู หรา ทันสมัยมีเอกลักษณ์
4. การศึ ก ษา (Education) ผูท้ ี่ มีการศึ กษาสู ง มี แนวโน้มที่ จะเลื อกบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า เนื่องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูง
กว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่าจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
5. อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนาก็จะซื้ อสิ นคาที่จาเป็ นต่อการครองชี พ
และสิ นค้าที่เป็ นปั จจัยการผลิตเป็ นส่ วนใหญ่ส่วนพนักงานที่ทางานในบริ ษทั ต่างๆส่ วนใหญ่จะซื้ อ
สิ นคาเพื่อเสริ มสร้ าง บุคลิกภาพ ข้าราชการก็จะซื้ อสิ นคาที่จาเป็ นนักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้าง
ภาพพจน์ใ ห้กับตัว เองเป็ นต้น นัก การตลาดจะต้องศึ ก ษาว่าสิ น ค้า และบริ ก ารของบริ ษ ทั เป็ นที่
ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
6. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumsfances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ ตราสิ น ค้า และบริ การที่ ตัด สิ น ใจสถานภาพเหล่ า นี้
ประกอบด้วย รายได้การออมทรัพย์อานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาด ต้อง
สนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออานาจของการซื้ อคนที่มีรายได้ต่า
จะมุ่งซื้อ สิ นค้าที่จาเป็ นต่อ การครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูง จะมุ่งซื้อ
สิ นคาที่มีคุณภาพดี และราคาสู งโดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลัก
การศึกษาอาชี พและรายได้น้ นั มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิง เหตุ
และผลเช่ น บุ ค คลที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง จะมี โ อกาสเลื อ กอาชี พ ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้สู ง กว่าคนที่ มี
การศึกษาต่ากว่า
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นแนวความคิดที่มีความสาคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และ การสื่ อสาร
และมีการใช้ คานี้ กนั อย่างแพร่ หลาย สาหรับการนิ ยามคาว่าทัศนคติน้ นั ได้มีนกั วิชาการหลายท่าน
ให้ความหมายไว้ดงั นี้
คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good , 1959) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติ คือ ความพร้อมที่จะแสดงออก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็ นการสนับสนุนหรื อต่อต้านสถานการณ์บางอย่างบุคคลหรื อสิ่ งใด ๆ
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นิ ว คอมบ์ (Newcomb , 1854) กล่ า วไว้ว่ า ทั ศ นคติ ซึ่ งมี อ ยู่ ใ นเฉพาะคนนั้ น ขึ้ นกั บ
สิ่ งแวดล้อมอาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรื อพึงพอใจ
ซึ่ งทาให้ผูอ้ ื่นเกิดความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่ งนั้นๆหรื ออีกลักษณะหนึ่ งแสดงออกในรู ปความไม่
พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้ส่ิ งนั้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกันระหว่างความรู ้สึกและความเชื่อ
หรื อการรับรู ้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ
ทัศนคติน้ นั โดยทัศนคติจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้วา่ ทัศนคติประกอบด้วย
ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกนั้นโดยออกมาทางพฤติกรรม
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล (2554) ได้ให้คานิ ยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนา
เทคโนโลยีน้ นั มาใช้ให้เป็ นไปได้โดยสิ่ งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ
สิ งหะ ฉวีสุข และสุ นนั ทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวา่
“เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ
(1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น”
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า “เป็ นปั จจัยสาคัญ
ใน การใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทาให้เกิดประสบการณ์ความรู ้
ทักษะ และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี”
จากความหมายดัง กล่ าวข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การยอมรั บ เทคโนโลยีห มายถึ ง เป็ นการนี้
เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ การนาเทคโนโลยีมา
ใช้งานทาให้ แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู ้และทักษะในการใช้งานเพิ่มเติม
ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี
Rogers (1983 อ้างใน อรทัย เลื่อนวัน, 2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นกระบวนการดังนี้
1) ขั้นตระหนักหรื อขั้นตื่ นตัว (Awareness Stage) เป็ นขั้นที่ บุคคลรู ้ ว่ามี เทคโนโลยีใ หม่
เกิดขึ้นแต่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ นั
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่ มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหา
ข้อมูลหรื อความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ นั
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3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองคิดว่า
ถ้า การยอมรับเทคโนโลยีน้ นั มาใช้แล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั หรื ออนาคตหรื อไม่จะ
ส่ งผล คุม้ ค่ากับการเสี่ ยงหรื อไม่
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะนาเทคโนโลยีมาลองใช้หรื อลองปฏิบตั ิในวงจากัด
ก่อน เพื่อทดลองว่าเทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์สามารถเข้ากับสถานการณ์ได้หรื อไม่
5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้อย่าง
เต็มที่สม่าเสมอ
2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินชีวติ
รู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลาและ
การใช้จ่ายเงินของบุคคลรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตเป็ นตัวสะท้อน กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interest) และ ความคิดเห็ น (Opinions) ของบุคคลได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถสะท้อนค่านิ ยม
ของบุคคลผ่านมาทางกิจกรรมหรื อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวบุคคล นอกจากนี้รูปแบบการ
ดาเนิ นชีวิตเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ วตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไป
ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ จึงควรที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหว และ
สถานการณ์ในปั จจุบนั อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเข้าใจและรู ้เท่าทันรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่
กาลังเปลี่ยนแปลงไป
Solomon (1996) กล่าวไว้วา่ “รู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิ บายให้เห็นถึง
ค่านิยมหรื อรสนิยมในการดาเนินชีวิตผ่านรู ปแบบของการบริ โภคสิ นค้าต่างๆซึ่งบุคคลมักจะรวมตัว
กันเป็ นกลุ่มโดยมีส่ิ งที่ชอบเหมือนๆกัน ใช้เวลาทากิ จกรรม ที่คล้ายกัน และซื้ อของที่คล้ายกัน”
ดังนั้นนับเป็ นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์หรื อผลิตสิ นค้าให้ตรงกับลักษณะ
และความต้องการของกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้
Assael H. (1995) กล่าวไว้วา่ “รู ปการดาเนินชีวิตจะ ดูได้จากการใช้เวลาในการทากิจกรรม
อย่างไร ให้ความสาคัญกับสิ่ งใดและความคิดของตนเอง กับสิ่ งรอบตัว” รวมถึง Blackwell, Engel
และ Miniard (1993) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตไว้ว่า “รู ปแบบที่ผูค้ นจะดาเนิ น
ชีวิต รวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดย รู ปแบบการดาเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities)
ความสนใจ (Interests)และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ น
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2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
จากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรื อประเมิน เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ความหมายของการตัดสิ นใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
Barnard (1938) กล่าวไว้ว่า “เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือก
เดียว”
Simon (1960) กล่าวไว้ว่า “การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสิ นใจ
การหาทางเลือกที่พอเป็ นไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆที่มีอยู”่
Gibson & Ivancevich (1979) กล่าวไว้ว่า “เป็ นกระบวนการสาคัญขององค์การที่ผูบ้ ริ หาร
จะต้องกระทาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ งได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ
พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ”
จากคานิยามข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ มีมุมมองของนักวิชาการที่แตกต่างกันไปบ้างใน
รายละเอียดแต่ประเด็นหลักที่มองเหมือนกันคือ
1. การตัด สิ น ใจเป็ นกระบวนการ (Process) นั่น หมายความว่ า การตัด สิ น ใจต้อ งผ่ า น
กระบวนการคิด พิจารณาไตร่ ตรอง วิเคราะห์แล้ว ค่อยตัดสิ นใจเลือก ทางที่ดีที่สุด มีหลายท่านคิดว่า
การตัดสิ นใจไม่มีข้ นั ตอนอะไรมากคิดแล้วทาเลย ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการคิดก็ตอ้ งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (search) การออกแบบ (design) และการเลือก (choice) เพื่อให้สามารถเลือก
ทางเลือกได้ดีที่สุด
2. การตัด สิ น ใจเกี่ ย วข้อ งกับ ทางเลื อ ก (Solution) การตัด สิ น ใจเป็ นการพยายามสร้ า ง
ทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทางเลือกที่น้อยอาปิ ดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อ
ทางเลือกที่ดีกว่าได้ ผูบ้ ริ หารที่ดีจาเป็ นต้องมีการฝึ กฝนการสร้างทางเลือกที่มากขึ้น หลากหลายด้วย
วิธีการคิดแบบริ เริ่ ม (initiative) และคิดแบบสร้างสรรค์ (creative thinking)
3. การตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การ จะเห็นว่าผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับชั้นก็มี
หน้าที่ในการตัดสิ นใจต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจาเป็ นต้องตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic
decision) เป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่จาเป็ นให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ององค์การที่กาหนดไว้ผบู ้ ริ หารระดับกลางจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
จัดการ(management decision) เป็ นการตัดสิ นใจเพื่อให้สามารถใช้ทรัพ ยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เละประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารระดับต้นจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ (Operational decision) เป็ น
การตัดสิ นใจดาเนินการควบคุมงานให้สาเร็ งตามรยะเวลาและเป้หมายที่กาหนดไว้
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4. การตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการตัดสิ นใจเกี่ยวของตั้งแต่คนเดียว
กลุ่มและทั้งองค์การ ซึ่ งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็เตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องมีความเข้าใจเละมี
จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่ม และองค์การที่ดีพอจึงจะทาให้การตัดสิ นใจประสบผลสาเร็ จได้
ดังนั้นกล่าวได้ว่า การตัดสิ นใจ คือผลสรุ ปหรื อผลขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุ ผ ลเพื่ อ เลื อ กแนวทางการปฏิ บัติ ที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสมกับ สถานการณ์ ทรั พ ยากร และบุ ค คล
สามารถนาไปปฏิบตั ิและทาให้งานบรรลุเป้หมายเละวัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกม
ออนไลน์ ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครปี 2558” ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุใ นช่ ว ง 21 – 25 ปี มี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พพนัก งานบริ ษทั มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนในช่วง 10,000 – 20,000 บาท ความถี่ที่
เล่นเกมออนไลน์ 2-5 ครั้ง/ เดื อน ระยะเวลาโดย เฉลี่ยต่อวันที่เล่นเกมออนไลน์ 1-3 ชั่วโมง/ วัน
ช่ วงเวลาปกติที่เล่นเกมออนไลน์6.00 - 12.00 น. (เย็น – กลางคืน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้บริ การเกม
ออนไลน์ ไม่เคยเติมหรื อเสี ยค่าบริ การ เหตุผลที่ทาให้ ตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ คือ พักผ่อนหา
อะไรทายามว่าง
ณรนฤทธิ์ รัตนพิมล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเล่นเกม ผ่านอุปกรณ์โมบาย ” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเล่นเกมผ่าน
อุปกรณ์โมบาย ได้แก่ ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ,
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านความนิยมของเกม และ มี Feature ที่กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันเป็ น
กลุ่ม สุ ดท้ายคือปัจจัยด้านราคาสาหรับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่าเพศที่แตกต่างกัน มี
การตัดสิ นใจเลือกเล่นเกม ผ่านอุปกรณ์โมบายแตกต่างกัน ซึ่งเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของระดับการ
ตัดสิ นใจในการเลือกเล่นเกมผ่าน อุปกรณ์โมบายมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีการ ตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมผ่านอุปกรณ์โมบายแตกต่างกัน
โดยผูร้ ายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสิ นใจเลือกเล่น
เกมมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มอื่น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเล่ น เกม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจผูท้ ี่ตดั สิ นใจเล่น
เกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือโดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามระเบียบวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นประชากรซึ่ งอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่ งมีประชากรจานวนมากและผูว้ ิจยั ไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอนได้ ทาให้
การศึกษาในครั้งนี้มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบขนาดประชากร โดยใช้
สู ตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ (W.G.cochran,1953) ดังนี้
p(1 − p)Z 2
n=
e2

n = แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
p = แทนสัดส่ วนของลักษะที่สนใจในประชากร
z = แทนระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ
e = แทนสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้น
แทนค่าสู ตร

n = 0.5 (1-0.5)1.962
0.052
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n = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 385 คน ดังนั้นเพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึ งได้มีการสารองกลุ่มตัวอย่างโดยเพิ่ม
จานวน 15 คน รวมขนาดของกลุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
3.2 เครื่ องที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ นส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ความถี่ในการเล่นเกม วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม ประเภทของเกม เวลา
ที่ใช้ในการเล่นเกม เป็ นต้น โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการประกอบไปด้วย
คาถามแบบให้เลือกเพียง 1 คาตอบ และเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านจิตทยาและการตัดเลือกเล่นเกม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย ทัศนคติ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต
3.3 วิธีการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จ ั ย ด าเนิ น การสร้ า งเครื่ องมื อ ตามขั้น ตอนการศึ ก ษาดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยการสร้ า ง
แบบสอบถามมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึกษามาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆและพิจารณา
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอแนวทางและ
คาแนะนา เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วมาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่
5. ผูว้ ิจ ัย ทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้ว ยวิธีเ ฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บ
เฉพาะผูท้ ี่ตดั สิ นใจเล่นออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
6. น าแบบสอบถามที่ ผ่านการแก้ไ ขและทดลองใช้ น าเสนออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาเป็ นครั้ ง
สุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทางผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามโดยตรงหรื อตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google docs และผ่านทาง Social Media เช่น
Facebook Line เป็ นต้น เนื่องจากผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นวิธีที่ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สะดวกรวดเร็ ว
ในระยะเวลาอันจากัด รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นเป็ นแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Sale) มี เ กณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมิ น เป็ น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ขอความร่ วมมื อจากผูท้ ี่ เล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถื อ โดยอธิ บายและชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบคาถามตาม
เครื่ องมือแต่ละชุดให้สมบูรณ์และนาคาตอบที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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3.5 วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
3.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
3.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
(Hartung, 2001) มีสูตรการคานวณดังนี้
(Oi − Ei )
X =
Ei
i =1
2

X2
Oij
Eij

n

2

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน และได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจานวน 400ชุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป และจัดเรี ยงลาดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1
4.2 พฤติกรรมการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
4.4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามเพศ
เพศ

Valid ชาย
หญิง
Total

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
232
58.0
58.0
58.0
168
42.0
42.0
100.0
400
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.0 รองลงมาคือเพศหญิ งจานวน 168 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.0
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามอายุ
อายุ

Valid

Frequency

Percent

32
343
14
8
3

8.0
85.8
3.5
2.0
.8

Valid
Percent
8.0
85.8
3.5
2.0
.8

400

100.0

100.0

อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุ 21- 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41- 50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป
Total

Cumulative
Percent
8.0
93.8
97.3
99.3
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30
ปี มากที่สุด จานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.8 รองลงมาอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8 อายุ 31-40 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 อายุ 41-50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
2 และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามสถานภาพ
สมรส
สถานภาพสมรส

Valid โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
Total

Frequency
378
15
3
4
400

Percent
94.5
3.8
.8
1.0
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
94.5
94.5
3.8
98.3
.8
99.0
1.0
100.0
100.0
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
โสดมากที่สุด จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.5 รองลงมา สมรส จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.8 หย่าร้าง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 และหม้าย จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
Frequency Percent
Valid ต่ากว่าปริ ญญาตรี
114
28.5
ปริ ญญาตรี
261
65.3
สู งกว่าปริ ญญาตรี
25
6.3
Total
400
100.0

Cumulative
Valid Percent
Percent
28.5
28.5
65.3
93.8
6.3
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.3 รองลงมาต่ ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.5 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
Frequency Percent
Valid นักเรี ยน/นักศึกษา
135
33.8
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
16
4.0
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ รับจ้าง
122
30.5
ธุรกิจส่ วนตัว
108
27.0
อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
19
4.8
Total
400
100.0

Valid Cumulative
Percent
Percent
33.8
33.8
4.0
37.8
30.5
68.3
27.0
95.3
4.8
100.0
100.0
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีอาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุด จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 รองลงมาพนักงานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 ธุรกิจส่ วนตัว จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 อื่น ๆ
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามระดับรายได้
ต่อเดือน
ระดับรายได้ต่อเดือน
Frequency
Valid รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
103
รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
201
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
58
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
38
Total
400

Percent
25.8
50.3
14.5
9.5
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
25.8
25.8
50.3
76.0
14.5
90.5
9.5
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีรายได้
10,000 – 20,000 บาท มากที่สุด จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.3 รองลงมา รายได้ต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.5 และรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 ตามลาดับ
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4.2 พฤติกรรมการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนร้อยละของประเภทเกมออนไลน์ที่ท่านเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ
ประเภทของเกมออนไลน์ ที่ท่านเล่นผ่านโทรศัพท์ มือถือ
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid เกมยิงปื น
164
41.0
41.0
41.0
เกมวางแผนการรบ
90
22.5
22.5
63.5
เกมแข่งรถ
24
6.0
6.0
69.5
เกมตะลุยด่าน
57
14.3
14.3
83.8
เกมเอาชีวิตรอด
14
3.5
3.5
87.3
อื่น ๆ โปรดระบุ
51
12.8
12.8
100.0
.......................
Total
400
100.0
100.0
จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่เล่นเกมยิง
ปื นมากที่สุด จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมาเกมวางแผนการรบ จานวน 90 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.5 เกมตะลุย จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 อื่น ๆ จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8
เกมแข่งรถ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 และเกมเอาชีวิตรอด จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนร้อยละของเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือนานเพียงใด
เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือนานเพียงใด
Frequency Percent
Valid น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน
98
24.5
1 – 2 ชัว่ โมงต่อวัน
171
42.8
3 – 4 ชัว่ โมงต่อวัน
98
24.5
5 - 10 ชัว่ โมงต่อวัน
22
5.5
มากกว่า 10 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน
11
2.8
Total
400
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
24.5
24.5
42.8
67.3
24.5
91.8
5.5
97.3
2.8
100.0
100.0
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จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลา
เฉลี่ยต่อวันในการเล่นเกมออนไลน์ 1 – 2 ชัว่ โมง/วัน มากที่สุด จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.8
รองลงมาระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ระยะเวลา
เฉลี่ยต่อวัน 3 – 4 ชัว่ โมง/วัน จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน 5 - 10 ชัว่ โมง/
วัน จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 และระยะเวลาเฉลี่ ยต่อวันมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป/วัน
จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนร้อยละช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ช่ วงเวลาที่ใช้ ในการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
Frequency Percent Valid Percent
Valid ตั้งแต่ 6.01 - 12.00 น.
11
2.8
2.8
ตั้งแต่ 12.01 - 18.00 น.
47
11.8
11.8
ตั้งแต่ 18.01 - 24.00 น.
322
80.5
80.5
ตั้งแต่ 24.01 - 6.00 น.
20
5.0
5.0
Total
400
100.0
100.0

Cumulative
Percent
2.8
14.5
95.0
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่ช่วงเวลา
ตั้งแต่ 18.01 - 24.00 น. มากที่สุด จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.5 รองลงมาตั้งแต่ 12.01 - 18.00
น. จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ตั้งแต่ 24.01 - 6.00 น. จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 และ
ตั้งแต่ 6.01 - 12.00 น. จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนร้อยละเหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ
เหตุผลที่ทาให้ ท่านตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
Frequency Percent
Valid เพื่อหาอะไรทายามว่าง
328
82.0
เพื่อสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั เพื่อน
51
12.8
เพื่อหาเพื่อนใหม่ๆภายในเกม
11
2.8
เพื่อหารายได้
3
.8
เพื่อลงแข่งขัน
7
1.8
Total
400
100.0

Valid Cumulative
Percent
Percent
82.0
82.0
12.8
94.8
2.8
97.5
.8
98.3
1.8
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่ วนใหญ่เหตุผลที่
ทาให้ท่านตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์เพื่อหาอะไรทายามว่าง มากที่สุด จานวน 328 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 82 รองลงมาเพื่อสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั เพื่อน จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 เพื่อหา
เพื่อนใหม่ๆภายในเกมจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 เพื่อลงแข่งขัน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.8 และเพื่อหารายได้ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
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4.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
ตารางที่ 4.11 ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยามี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจเล่ น เกมออนไลน์ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ ด้านทัศนคติ
̅ S.D. การแปลค่า
𝒙
ทัศนคติ
ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็ นการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์ 3.75 0.829 มาก
ท่านเข้าใจว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น
3.21 0.886 ปานกลาง
ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย
3.21 0.864 ปานกลาง
ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั คน 3.19 0.759 ปานกลาง
อื่น ๆได้
ท่านคิดว่าข้อดีของเกมออนไลน์คือเปิ ดให้บริ การได้ตลอด 24
2.82 0.831 ปานกลาง
ชัว่ โมง
ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้ 4.01 1.112 มาก
ท่านคิดว่าพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้คาแนะนา
3.94 0.883 มาก
ท่านคิดว่าสามารถติดต่อ Call Center ได้ทนั ทีเมื่อมีปัญหาการใช้
3.18 0.989 ปานกลาง
งาน
ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์ทาให้ได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 3.48 0.749 มาก
เพิ่มขึ้น
รวม
3.42 0.878 มาก
จากตารางที่ 4.11 ปั จจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ด้านทัศนคติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูใ้ ช้บริ การเกม
ให้ความสาคัญในระดับมากในเรื่ องการเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ในเรื่ องพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้คาแนะนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ในเรื่ องการเล่นเกมออนไลน์เป็ นการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ในเรื่ องการ
เล่นเกมออนไลน์ทาให้ได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ให้ความสาคัญ
ในระดับปานกลาง ในเรื่ องการเล่นเกมออนไลน์เป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
ในเรื่ อ งการเล่ น เกมออนไลน์ ท าให้รู้ สึ ก ผ่อ นคลาย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.21 ในเรื่ อ งการเล่ น เกม
ออนไลน์สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์กบั คนอื่น ๆได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ในเรื่ องสามารถติดต่อ
Call Center ได้ทนั ทีเมื่อมีปัญหาการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ในเรื่ องข้อดีของเกมออนไลน์คือ
เปิ ดให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
̅ S.D. การแปล
𝒙
การยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
ค่า
ระบบของเกมออนไลน์ใช้งานได้ง่าย
3.24 0.779 ปานกลาง
ระบบโทรศัพท์มือถือในการรองรับเกม
3.07 0.804 ปานกลาง
ระบบของเกมออนไลน์ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
3.39 0.803 ปานกลาง
ขั้นตอนในการใช้บริ การเกมออนไลน์ทาได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
3.3 0.676 ปานกลาง
ระบบปฏิบตั ิการของเกมช่วยให้การประมวลผลได้สะดวก รวดเร็ว 3.28 0.669 ปานกลาง
คุณภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
3.06 0.845 ปานกลาง
ระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้งาน 3.28 0.784 ปานกลาง
ระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
3.19 0.793 ปานกลาง
ระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์ช่วยให้การประสานงานระหว่าง 3.32 0.834 ปานกลาง
ฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี เช่น การสนทนา การใช้คาสัง่ ต่าง ๆ ไม่
ติดขัด
3.24 0.776 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 4.12 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูใ้ ช้บริ การเกมให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ องระบบของเกมออนไลน์ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ในเรื่ องระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์ช่วยให้การ
ประสานงานระหว่าง ฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี เช่น การสนทนา การใช้คาสัง่ ต่าง ๆ ไม่ติดขัด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ในเรื่ องขั้นตอนในการใช้บริ การเกมออนไลน์ทาได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.3 ในเรื่ องระบบปฏิบตั ิการของเกมช่วยให้การประมวลผลได้สะดวก รวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ในเรื่ องระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ในเรื่ องระบบของเกมออนไลน์ใช้งานได้ง่าย ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ในเรื่ อง
ระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ในเรื่ องระบบ
โทรศัพท์มือถือในการรองรับเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 ในเรื่ องคุณภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ในการ
เล่นเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ด้านรู ปแบบการใช้ชีวิต
̅ S.D.
𝒙
รูปแบบการใช้ ชีวติ
สังคมมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
3.45 0.842
วัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
3.66 0.931
ค่านิยมของเกมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมผ่าน
3.33 0.851
โทรศัพท์มือถือของท่าน
ท่านตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือตามเพื่อนหรื อ 3.56 0.982
คนรู ้จกั
ท่านตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อนามาเล่นเกมเป็ นอันดับ 3.93 1.141
แรก
ท่านเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยคานึงถึงคุณภาพของเกมเป็ นอันดับ 3.3 0.837
แรก
ท่านเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยนึกถึงบริ ษทั ที่ให้บริ การเกม
3.98 1.056
ออนไลน์เป็ น อันดับแรก
ท่านมีความสนใจที่จะติดตามข่าวสารเกมออนไลน์ที่จะออกใหม่ๆ 4.03 0.856
เมื่อมีเกมออนไลน์ออกใหม่ ท่านมีความสนใจที่จะทดลองเล่น
3.85 0.928
3.67 0.936
รวม

การแปลค่า
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.13 ปั จจัยด้านจิตวิทยามี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ด้านรู ปแบบการใช้ชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การเกมให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ องความสนใจที่จะติดตามข่าวสารเกมออนไลน์ที่
จะออกใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ในเรื่ องเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยนึกถึงบริ ษทั ที่ให้บริ การเกม
ออนไลน์เป็ น อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ในเรื่ องตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือเพื่อนามา
เล่นเกมเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ในเรื่ องเมื่อมีเกมออนไลน์ออกใหม่ ท่านมีความสนใจ
ที่จะทดลองเล่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ในเรื่ องวัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ในเรื่ องตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือตาม
เพื่อนหรื อคนรู ้จกั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ในเรื่ องสังคมมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ องค่านิ ยมของเกมมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ในเรื่ อง ท่าน
เลือกเล่นเกมออนไลน์โดยคานึงถึงคุณภาพของเกมเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ด้านการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
̅ S.D. การแปลค่า
𝒙
การตัดสิ นใจ
คุณภาพของเกมออนไลน์
3.46 0.846 มาก
ความหลากหลายของตัวเกมออนไลน์
3.47 0.864 มาก
ช่องทางในการดาวน์โหลดเกมออนไลน์
3.4 1.115 ปานกลาง
ราคาของเกมออนไลน์ที่จาหน่าย
4
1.001 มาก
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ของเกมออนไลน์
3.5 0.923 มาก
3.56 0.950 มาก
รวม
จากตารางที่ 4.14 การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ด้านการตัดสิ นใจเล่น
เกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การเกมให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ องราคาของเกมออนไลน์ที่จาหน่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4 ในเรื่ องกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ของเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5
ในเรื่ องความหลากหลายของตัวเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ในเรื่ องคุณภาพของเกม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ องช่องทางในการดาวน์
โหลดเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4 ตามลาดับ
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
H0 : ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
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ตารางที่ 4.15 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของเกมออนไลน์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประเภทของเกมออนไลน์
Chi-square
Df
Sig
เพศ
87.630
5
.000
อายุ
71.177
20
.000
สถาภาพ
89.890
15
.000
ระดับการศึกษา
56.222
10
.000
อาชีพ
138.734
20
.000
รายได้
71.533
15
.000
รวม
85.864
14.16
.000
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของเกม
ออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ในด้านเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
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ตารางที่ 4.16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถาภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
รวม

เวลาในการเล่นเกมออนไลน์
Chi-square
Df
Sig
26.068
4
.000
27.747
16
.034
30.517
12
.002
17.018
8
.030
83.429
16
.000
46.362
12
.000
38.523
11.33
0.011

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความ
ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้าน
เวลาในการเล่นเกมออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ในด้านช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่น
เกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
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ปัจจัยส่ วนบุคคล

ช่ วงเวลาที่ใช้ เล่นเกมออนไลน์
Chi-square
Df
Sig
เพศ
18.739
3
.000
อายุ
40.553
12
.000
สถาภาพ
18.681
9
.028
ระดับการศึกษา
44.721
6
.000
อาชีพ
68.788
12
.000
รายได้
61.268
9
.000
รวม
42.125
8.50
.005
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความ
ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้าน
ช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ในด้านเหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H0 : ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
Chi-square
Df
Sig
เพศ
16.374
4
.003
อายุ
75.594
16
.000
สถาภาพ
5.110
12
.954
ระดับการศึกษา
94.787
8
.000
อาชีพ
135.283
16
.000
รายได้
52.486
12
.000

30

รวม
63.272
11.33
0.160
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.160 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H1ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความ
ว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้าน
ช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านจิตวิทยามี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
H0 : ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยามี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของเกมออนไลน์
ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
ทัศนคติ
การยอมรับ
รู ปแบบการใช้ชีวิต
รวม

ประเภทของเกมออนไลน์
Chi-square
Df
66.763
15
102.786
15
98.382
20
89.310
16.67

Sig
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4.19 พบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความปัจจัยด้าน
จิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านประเภทของ
เกมออนไลน์
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สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ในด้านเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
ทัศนคติ
การยอมรับ
รู ปแบบการใช้ชีวิต
รวม

เวลาในการเล่นเกมออนไลน์
Chi-square
Df
83.322
12
86.802
12
114.165
16
94.763
13.33

Sig
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4.20 พบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความปัจจัยด้าน
จิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเวลาในการ
เล่นเกมออนไลน์
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ในด้านช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
H0 : ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.21 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
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ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
ทัศนคติ
การยอมรับ
รู ปแบบการใช้ชีวิต
รวม

ช่ วงเวลาที่ใช้ เล่นเกมออนไลน์
Chi-square
Df
64.277
9
15.322
9
19.109
12
32.903
10.00

Sig
.000
.082
.086
0.056

จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H1ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้าน
ช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมออนไลน์
สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ ในด้านเหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H0 : ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
H1 : ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
ทัศนคติ
การยอมรับ
รู ปแบบการใช้ชีวิต
รวม

เหตุผลที่เล่นเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
Chi-square
Df
Sig
92.674
12
.000
99.183
12
.000
148.261
16
.000
113.373
13.33
.000

จากตารางที่ 4.20 พบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความปัจจัยด้าน
จิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ในด้านเหตุผลที่เล่น
เกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปลายและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งสรุ ป
ผลการวิจยั และอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย จานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.80
และพบว่ามีสถานภาพสมรสโสด จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ65.30 ทาอาชีพนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.80
มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.30 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วน
บุคคลซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อกาตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ใช้บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูท้ ี่ใช้
บริ การเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านรู ปแบบการใช้ชีวิตมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมาให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านทัศนคติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และให้
ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการยอมรั บการใช้เทคโนโลยี เป็ นอันดับสุ ดท้าย ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22
ตามลาดับ

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พและระดับ
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เนื่องจาก
การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ยอ่ มมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางปัจจัยส่ วนบุคคล โดยผูท้ ี่มี
เพศต่างกันย่อมมีการตัดสิ นใจในการเล่นเกมออนไลน์แตกต่างออกไป ส่ วนผูท้ ี่มีอายุต่างกันย่อมมี
การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ที่เปลี่ยนไปตามประสบการณ์และทัศนคติ ส่ วนสถานภาพสมรสที่
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แตกต่างย่อมมีการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์แตกต่างออกไปตามสถานภาพสมรสที่ตนเองเป็ นอยู่
ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์แตกต่างออกไปตามคุณภาพ
ของเกม ส่ วนอาชีพที่แตกต่างกันย่อมแนวคิดในการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์แตกต่างไปตามอาชีพ
ที่ทาอยู่ และผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ที่มีรายได้สูงย่อมมีการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์แตกต่างกับผูท้ ี่มี
รายได้ต่าที่ตอ้ งคิดพิจารณาในการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Belch (2005) ได้กล่าวถึง
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ต่อเดือน
โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการพฤติกรรม การตัดสิ นใจและอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ง
สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
2. ผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะก่อนที่ผเู ้ ล่นเกม
จะตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือจะต้องมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก
เพื่อที่จะตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งการประเมินทางเลือกนั้น ผูท้ ี่เล่นเกม
ออนไลน์จะคานึ งหรื อให้ความสาคัญกับคุณภาพของเกมออนไลน์ ความหลากหลายของตัวเกม
ออนไลน์ ช่องทางในการดาวน์โหลดเกมออนไลน์ง่าย สะดวก การกาหนดราคาของเกมออนไลน์ที่
เหมาะสมและกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายลด แลก แจก แถม ของเกมออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของราช ศิริวฒั น์ (2560) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาหรื อหรื อปัจจัยภายในว่าการเลือกซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัว
ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า การตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้แก่
คุณภาพของเกมออนไลน์และความหลากหลายของตัวเกมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัย
ที่ช่วยกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความต้องการที่จะเล่นเกม Barnard (1938) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสิ นใจไว้วา่ คือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือมีการตัดสิ นใจเล่น
คือ คุณภาพของเกมออนไลน์มากที่สุด เจ้าของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ควรมุ่งเน้นในด้านการผลิตเกมให้มีคุณภาพเพราะปัจจัยหลักในการดึงดูดผูเ้ ล่นก็คือความ
สนุกสนานในการเล่น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดภาพ เสี ยงและระบบ
เกมที่ทนั สมัยสามารถสร้างความท้าทายให้กบั ผูเ้ ล่นจึงทาให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพือ่ เป็ นประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
.........................................................
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงไปในช่อง □ เพียง 1 ช่อง ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
□ 1. ชาย
□ 2. หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 21- 30 ปี
□ 3. อายุ 31 - 40 ปี
□ 4. อายุ 41- 50 ปี
□ 5. อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
□ 1. โสด
□ 2. สมรส
□ 3. หม้าย
□ 4. หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
□ 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
□ 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน/ รับจ้าง
□ 4. ธุรกิจส่ วนตัว
□ 5. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
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6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 2. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
□ 5. รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,001 – 40,000 บาท

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงไปในช่อง □ เพียง 1 ช่อง ตามความเป็ นจริ ง
7. ประเภทของเกมออนไลน์ที่ท่านเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ 1. เกมยิงปื น
□ 2. เกมวางแผนการรบ
□ 3. เกมแข่งรถ
□ 4. เกมตะลุยด่าน
□ 5. เกมเอาชีวิตรอด
□ 6. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
8. ท่านใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือนานเพียงใด
□ 1. น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน
□ 2. 1 – 2 ชัว่ โมงต่อวัน
□ 3. 3 – 4 ชัว่ โมงต่อวัน
□ 4. 5 - 10 ชัว่ โมงต่อวัน
□ 5. มากกว่า 10 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน
9. ช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
□ 1. ตั้งแต่ 6.01 - 12.00 น.
□ 2. ตั้งแต่ 12.01 - 18.00 น.
□ 3. ตั้งแต่ 18.01 - 24.00 น.
□ 4. ตั้งแต่ 24.01 - 6.00 น.
10. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
□ 1. เพื่อหาอะไรทายามว่าง
□ 2. เพื่อสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั เพื่อน
□ 3. เพื่อหาเพื่อนใหม่ๆภายในเกม
□ 4. เพื่อหารายได้
□ 5. เพื่อลงแข่งขัน
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงไปในช่อง □ เพียง 1 ช่อง ตามความเป็ นจริ ง
ข้อ
คาถาม
ระดับความสาคัญ
1
2
3
4
5
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ทัศนคติ
11 ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็ นการใช้เวลาว่างที่
เป็ นประโยชน์
12 ท่านเข้าใจว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็ นเพียงกิจกรรม
หนึ่งเท่านั้น
13 ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย
14 ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กบั คนอื่นๆได้
15 ท่านคิดว่าข้อดีของเกมออนไลน์คือเปิ ดให้บริ การได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง
16 ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างรายได้
ให้กบั ตนเองได้
17 ท่านคิดว่าพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้
คาแนะนา
18 ท่านคิดว่าสามารถติดต่อ Call Center ได้ทนั ทีเมื่อมี
ปัญหาการใช้งาน
19 ท่านคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์ทาให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะต่างๆเพิม่ ขึ้น
การยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
20 ระบบของเกมออนไลน์ใช้งานได้ง่าย
21 ระบบโทรศัพท์มือถือในการรองรับเกมออนไลน์
22 ระบบของเกมออนไลน์ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
23 ขั้นตอนในการใช้บริ การเกมออนไลน์ทาได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน
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ข้อ

คาถาม

24 ระบบปฏิบตั ิการของเกมช่วยให้การประมวลผลได้
สะดวก รวดเร็ ว
25 คุณภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
26 ระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการใช้งาน
27 ระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
เช่น IOS , Android
28 ระบบปฏิบตั ิการของเกมออนไลน์ช่วยให้การ
ประสานงานระหว่าง ฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี
เช่น การสนทนา การใช้คาสัง่ ต่าง ๆ ไม่ติดขัด
รูปแบบการใช้ ชีวติ
29 สังคมมีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ
30 วัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์มือถือ
31 ค่านิยมของเกมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกม
ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
32 ท่านตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ตามเพื่อนหรื อคนรู ้จกั
33 ท่านตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อนามาเล่น
เกม เป็ นอันดับแรก
34 ท่านเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยคานึงถึงคุณภาพของ
เกมเป็ นอันดับแรก
35 ท่านเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยนึกถึงบริ ษทั ที่
ให้บริ การเกมออนไลน์เป็ น อันดับแรก

ระดับความสาคัญ
1
2
3
4
5
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้อ

คาถาม

ระดับความสาคัญ
1
2
3
4
5
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

36 ท่านมีความสนใจที่จะติดตามข่าวสารเกมออนไลน์
ที่จะออกใหม่ๆ
37 เมื่อมีเกมออนไลน์ออกใหม่ ท่านมีความสนใจที่จะ
ทดลองเล่น
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการเกมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
38 คุณภาพของเกมออนไลน์
39 ความหลากหลายของตัวเกมออนไลน์
40 ช่องทางในการดาวน์โหลดเกมออนไลน์
41 ราคาของเกมออนไลน์ที่จาหน่าย
42 กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ของ
เกมออนไลน์
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรื อ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
***ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างยิง่ ***
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ประวัติผู้วจิ ัย
รหัสนักศึกษา

6217100005

ชื่อ – สกุล

นาย อภิวฒั น์ หอมทวนลม

วัน/เดือน/ปี เกิด

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2558

ที่อยู่

301 ซ.บางเชือกหนัง 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10170

เบอร์โทร

094-496-7461

