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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดิีโอเกมส์  

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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YOUNG GENERATION IN BUYING VIDEO GAME CONSOLE) 

ชนิตา ศุภติยารัต 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มคนท่ีมีอายุระหว่าง 10 -30 ปีท่ีชอบเล่นวีดีโอเกมส์

และเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จากร้านท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 ตวัอย่าง และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอย

พหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 16-20 

ปี มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 

และมีอาชีพเป็นนักเรียน / นกัศึกษา โดยมีพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์โดยช่ืนชอบ

วดีีโอเกมส์ประเภทเกมส์ผจญภยั ช่ืนชอบวีดีโอเกมส์สัญชาติเอเชีย (Asia Zone 3) ช่ืน

ชอบเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ยีห่อ้โซน่ี ตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์มากท่ีสุด และเพื่อนเป็นบุคคลท่ีแนะนําหรือชักชวนให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์มากท่ีสุด  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

โดยให้ความสําคญักบัอุปกรณ์เสริมประกอบการเล่นให้เสมือนจริงมากข้ึน ราคามี

มาตรฐานและไม่เกินกาํลงัซ้ือ ช่องทางการจาํหน่ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและทาํเล

ท่ีตั้ งใกล้ท่ีพกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษาและการนําเสนอเกมส์ใหม่นําเสนออยู่

ตลอดเวลา  

ยงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 

เพศและยี่ห้อเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่และปัจจยัอ่ืนๆ 

ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์บุคคล กระบวนการใหบ้ริการ  ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์, กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

     

    ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship of various factors with 

decision making of young generation in buying video game console by using 

questionnaire to collect data from 400 samples who have age in a range of 10-30 

years; prefer video game playing; and buy game console from a shop located in 

Bangkok.  And, to use various statistics consisting of percentage, mean, standard 

deviation, t-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis to analyze 

the data. 

The findings show most samples are male; have age in a range of 16-20 

years; have income in a range of 10,001-20,000 baht; have educational level in 

bachelor’s degree; are single; and have a career as student.  Their video game 

playing behavior includes adventure game and Asia Zone 3 as their preferable 
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game, Sony as their preferable game console brand, and themselves as their 

influencing person and friend as their persuasive person in buying game console. 

Their comments on marketing mix and other factors concentrate on 

accessory to support virtual to like reality as possible, standard price under 

purchasing power, buying channel on internet and location of shops nearby, and 

continually presenting new games to the market.  

In testing relationship among factors, most personal and behavioral factors 

– except gender and video game console brand – affect their buying decision at 

significant level of .05.      Marketing mix and other factors – except product, 

people, process, brand image, and brand loyalty -  have no relationship with their 

buying decision at significant level of .05.    

KEY WORDS:  VIDEO GAME CONSOLE, YOUNG GENERATION 

บทนํา 

 เกมส์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์เกมสมยัใหม่ท่ีใชเ้คร่ืองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เขา้มาเป็น อุปกรณ์หลกัในการเล่น โดยมีความสามารถในการเปล่ียนเกมส์จากเกมส์

หน่ึงไปอีกเกมส์หน่ึงได ้ดว้ยอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเคร่ืองเกมส์นั้นๆ ท่ีช่วยสร้างความ

หลากหลายและความสมจริงไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง โดยอาจแบ่งไดโ้ดยตาม

คุณลกัษณะเด่น เช่น เกมส์เคร่ืองพื้นฐาน (Console) เกมส์เคร่ืองพกพา (Handheld) 

เกมส์คอมพิวเตอร์ (PC Game) เกมส์ตู ้(Arcade) โดยเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน (Console) 

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ ท่ีใชส่ื้อเฉพาะในการนาํเขา้ขอ้มูลและแสดงผล ซ่ึง

มีหลายบริษทัท่ีผลิตเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน โดยมีค่ายผลิตเกมส์คอยผลิตเกมส์ให้กบั

บริษัทผูผ้ลิตเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน ตัวอย่างเคร่ืองเล่นเกมส์ประเภทน้ี เช่น 

เคร่ืองเล่นเกมส์เพลยส์เตชนัของบริษทัโซน่ี เคร่ือง X-Box ของไมโครซอฟท ์ หรือ

เคร่ืองเกมส์คิวบข์องนินเทนโด เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มเด็ก

นกัเรียน และวยัรุ่ม แมก้ระทัง่วยัทาํงานต่างมีความช่ืนชอบในการเล่นเกมส์คอนโซล

เป็นอยา่งมาก 
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เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ (Video Game Console) เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชใ้นการ

เล่นวิดีโอเกมส์ โดยแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ืองหรือโทรทศัน์ แบ่งเป็น

เคร่ืองเล่นเกมส์คอนโซล ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีไวเ้ล่นภายในบา้น ไม่ใช่เคร่ือง

เกมส์มือถือ  ไดแ้ก่  วี เพลยส์เตชนั 3  เคร่ืองเล่นเกมส์พกพา ไดแ้ก่ เกมส์สบอย ดีเอส 

พีเอสพี และเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีการผลิตในรูปแบบท่ีแตกต่างกันก่อนหน้าแต่ใช้

ลกัษณะของเวกเตอร์มากกว่ารูปแบบของวิดีโอ ซ่ึงธุรกิจวีดีโอเกมส์และเคร่ืองเล่น

วดีิโอเกมส์มีสภาพการแข่งขนักนัสูงและมีผลิตเพียงไม่ก่ีค่ายเท่านั้น ซ่ึงแต่ละบริษทัมี

การทาํการตลาดแตกต่างกนัออกไป ต่างก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดออกมาแข่งขนักนั

เพื่อเพิ่มยอดขายของตนเอง ร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ีน่า

จบัตามองอีกธุรกิจหน่ึง เม่ือมีร้านจาํหน่าย เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์เกิดข้ึนเป็น ทาํให้

สภาวะการแข่งขนัสูงข้ึน จึงมีการนํากลยุทธ์ในการจาํหน่ายรูปแบบต่างๆ มาใช ้

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการบริการเพื่อดึงดูดความสนใจใหม้าใชบ้ริการ 

ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมี  อายุระหวา่ง 10 – 30 ปี ซ่ึงเป็นทั้งนกัเรียน นกัศึกษา 

และกลุ่มคนทาํงานรุ่นใหม่ ท่ีช่ืนชอบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและการเล่นวีดีโอเกมส์

มากกวา่กลุ่มคนในช่วงอายอ่ืุน   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ

เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ได้ขอ้มูลด้านระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์และระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของ

กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และการเปรียบเทียบ

ความนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ 2 ยีห่อ้ระหวา่งโซน่ีและไมโครซอฟท ์

2.  ทาํใหไ้ดข้อ้มูลผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ทาํให้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ประยุกต์เป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์และรูปแบบการให้บริการของร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัไดม้ากข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

เล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

     ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 เพศ    อาย ุ    รายได ้   การศึกษา  

 สถานภาพ   อาชีพ    

พฤติกรรมการเล่นวดีีโอเกมส์ 

 ประเภทของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 สัญชาติของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 ยีห่อ้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ   

เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์  

 บุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนใหต้ดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ 

ส่วนประสมทางการตลาด  

 ผลิตภณัฑ ์  ราคา    สถานท่ีจาํหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด   บุคคล    

กระบวนการใหบ้ริการ     ลกัษณะทางกายภาพ  
 

ปัจจัยอืน่ๆ  

 บริการหลงัการขาย   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   

 ความภกัดีต่อตราสินคา้   ความไวว้างใจ  

 
 

การตัดสินใจใน

การซ้ือเคร่ืองเล่น

วดิีโอเกมส์ของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่

ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ลิเวอร์พูล ไทยแลนด์ แฟนคลบั (2551) เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ (Video Game 

Console) เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในการเล่นวิดีโอเกมส์ โดยแสดงภาพผ่านทาง

หน้าจอภายในเคร่ืองหรือโทรทัศน์ แบ่งเป็นเคร่ืองเล่นเกมส์คอนโซล ซ่ึงเป็น

เคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีไวเ้ล่นภายในบา้น ไม่ใช่เคร่ืองเกมส์มือถือ  ไดแ้ก่  วี เพลยส์เตชนั 

3  เคร่ืองเล่นเกมส์พกพา ไดแ้ก่ เกมส์บอย ดีเอส พีเอสพี และเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีการ

ผลิตในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัก่อนหนา้แต่ใชล้กัษณะของเวกเตอร์มากกวา่รูปแบบของ

วดีิโอ  

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสาํเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจเรียกอีอย่างหน่ึงว่า ปัจจัยในทางการตลาด 

(Internal Marketing Factor) โดยทั่วไปส่วนประสมทางการตลาดพื้นฐาน

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจาํหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เรียกวา่ 4P’s  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 10 -30 

ปีท่ีชอบเล่นวีดีโอเกมส์และมาใชบ้ริการร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีตั้งอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานครเพื่อทาํการเลือกซ้ือในพื้นท่ี 4 แห่ง ประกอบด้วย คลองถม

และวรจกัร เขตปร้อมปราบศตัรูพ่าย   เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวนั  พนัธ์ทิพย์

พลาซ่า เขตราชเทวี  และเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าวและศูนยก์ารคา้ยเูน่ียนมอลล์ เขต

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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จตุจกัร แห่งละ 100 ตวัอย่างเท่ากนัรวม 400 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.50 มีอายรุะหวา่ง 16-20 

ปี ร้อยละ 42.75 มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 74.25 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 53.75 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 92.25 และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / 

นกัศึกษา ร้อยละ 42.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม    

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์โดยช่ืนชอบวีดีโอ

เกมส์ประเภทเกมส์ผจญภยั ร้อยละ 64.00 ช่ืนชอบวีดีโอเกมส์สัญชาติเอเชีย (Asia 

Zone 3) ร้อยละ 47.25 ช่ืนชอบเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ยี่ห้อโซน่ี ร้อยละ 66.75 ตวัเอง

เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์มากท่ีสุด ร้อยละ 

69.00 และเพื่อนเป็นบุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนให้ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์มากท่ีสุด ร้อยละ 48.25 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านส่วน

ประสมทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวม โดยให้ความสําคญักับปัจจยัด้านสถานท่ีจาํหน่ายและด้านลกัษณะทาง

กายภาพมากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.77)  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัปัจจยั

ด้านการมีอุปกรณ์เสริมประกอบการเล่นให้เสมือนจริงมากข้ึนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.88) ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐานและราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ

มากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.89) ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย  ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.91) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) ด้านบุคคล ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้าน

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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พนักงานมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.89)  ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการทาํงานในการให้บริการมีความเป็นระบบ

และโปร่งใสมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้ไวเ้รียบร้อย ทาํให้ง่ายและสะดวกในการหา

ซ้ือสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.92)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยอื่นๆ 

และด้านการตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดิีโอเกมส์ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในภาพรวม โดยให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านความไวว้างใจมากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.90)  ในด้าน

บริการหลงัการขาย ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นเกมส์ใหม่นาํเสนออยูต่ลอดเวลามาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นตรา

สินค้ามีความเช่ือถือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการคิดถึงตราสินคา้เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ก่อน/ เสมอมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.96) และด้านความไวว้างใจ  ให้ความสําคญักับปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.00) ทั้ งน้ี กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ โดยให้

ความสําคญักับปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ยี่ห้อท่ีใช้อยู่

ถูกตอ้งแลว้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90)  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส่วนใหญ่ ยกเวน้ ยี่ห้อเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ 

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์

บุคคล และกระบวนการให้บริการ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นบริการ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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หลงัการขายและดา้นความไวว้างใจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้นภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 
t Sig. Collinearity Statistics 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig


165 
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Coefficient

s 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.64 0.17   3.73 0.00 

 

  

ผลิตภณัฑ ์ 0.29 0.13 0.23 2.19 0.03 0.03 37.06 

ราคา 0.10 0.07 0.08 1.31 0.19 0.07 14.92 

สถานท่ีจาํหน่าย   -0.06 0.04 -0.05 -1.40 0.16 0.19 5.37 

การส่งเสริม

การตลาด  -0.03 0.09 -0.02 -0.29 0.77 0.05 18.96 

บุคคล 0.48 0.09 0.38 5.36 0.00 0.06 17.78 

กระบวนการ

ใหบ้ริการ  0.16 0.08 0.17 2.10 0.04 0.04 22.70 

ลกัษณะทาง

กายภาพ  0.10 0.17 0.09 0.59 0.56 0.01 76.94 

บริการหลงัการ

ขาย  -0.37 0.22 -0.32 -1.68 0.09 0.01 128.92 

ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ 0.76 0.08 0.80 9.40 0.00 0.04 25.19 

ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้  -0.66 0.10 -0.50 -6.42 0.00 0.05 21.56 

ความไวว้างใจ  0.15 0.11 0.13 1.41 0.16 0.03 31.51 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน        

สมมติ 

ฐาน 

ตวัแปร

อิสระ 
  สถิติ Sig.* ผลลพัธ์ 
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1 
ปั

จจ
ยัส่

วน
บุ

คค
ล 

 

เพศ  t-Test 0.37 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.00 ยอมรับ 

การศึกษา  F-Test 0.00 ยอมรับ 

สถานภาพ  F-Test 0.03 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

2 

พ
ฤติ

กร
รม

กา
รเ

ล่น
ดีโ

อเ
กม

  

ประเภทของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

สญัชาติของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

ยีห่อ้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  t-Test 0.14 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์  

F-Test 0.00 ยอมรับ 

บุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอ

เกมส์ 

F-Test 0.00 ยอมรับ 

3 

ส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง
กา

รต
ลา

ด 
 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.03 ยอมรับ 

ราคา  MRA 0.19 ปฏิเสธ 

สถานท่ีจาํหน่าย  MRA 0.16 ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการตลาด  MRA 0.77 ปฏิเสธ 

บุคคล  MRA 0.00 ยอมรับ 

กระบวนการใหบ้ริการ  MRA 0.04 ยอมรับ 

ลกัษณะทางกายภาพ  MRA 0.56 ปฏิเสธ 

4 

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ 
 บริการหลงัการขาย  MRA 0.09 ปฏิเสธ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  MRA 0.00 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.00 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ  MRA 0.16 ปฏิเสธ 

*   อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ไดแ้ก่ กุลทรัพย ์วฒันผล (2553) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการ

จดัสินคา้ภายในร้านและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ มากท่ีสุด และธัญญ

พสัส์  เกตุประดิษฐ์  (2554) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัราคาสินคา้มีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของอาชีพ รายได้

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

และราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้สําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่ายมา

เป็นอนัดบัแรก ทั้งในดา้นทาํเลท่ีตั้งและการจดัวางแสดงสินคา้ให้น่าสนใจและหาเลือก

ซ้ือได้โดยง่าย แล้วจึงให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซ่ึงรวมถึง

พนกังานของร้านท่ีคอยใหบ้ริการช่วยเหลือลูกคา้ดว้ย 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายวิดีโอเกมส์มุ่งเน้นการสร้างและจาํหน่ายวิดีโอเกมส์ท่ี

สร้างสรรค์ท่ีแฝงแง่คิดท่ีดีมากข้ึน ทาํให้มีส่วนช่วยปลูกฝังความอ่อนโยนและมีนํ้ าใจ

แทนความไม่กา้วร้าว  โดยอาจพิจารณาให้ความสําคญักบัวีดีโอเกมส์ประเภทเกมส์

ผจญภยั ซ่ึงมีสัญชาติเอเชีย โดยอาจเนน้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมยีห่อ้โซน่ีมากกวา่เพื่อเอาใจ

และตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน 
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ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความ

เสมือนจริง ทั้งในดา้นระบบภาพและอุปกรณ์เสริมท่ีช่วยกระตุน้การมีส่วนร่วมในเล่น

มากข้ึน ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ไม่ควรมองขา้มปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีมีความอ่อนไหวสูง จึงควรกาํหนดให้มีความเป็นมาตรฐานสอดคลอ้งกบั

คุณาพของสินคา้และมีการติดแจง้ใหท้ราบไวอ้ยา่งชดัเจน   

ผู ้ผลิตและผู ้จ ําหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์อาจกระตุ้นยอดขายโดยใช้

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดประเภทต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่  การโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ การใหส่้วนลดและของแถม เป็นตน้ 

ด้านตราสินค้าและอืน่ๆ 

เน่ืองจากตราสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและความภกัดีของลูกคา้มกัเกิดจากความ

ไวว้างใจมาก่อนเป็นพื้นฐาน  ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จึงควรรักษา

มาตรฐานการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ ยอมรับ คิดถึงตราสินคา้นั้นก่อนและสมํ่าเสมอ ซ่ึง

ผลทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าและบอกหรือแนะนาํต่อ  

ในด้านบริการหลงัการขาย นอกจากการนาํเสนอผลิตภณัฑ์เกมส์ใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทางเลือกและไม่ทาํให้ลูกค้าเกิดความเบ่ือซํ้ าซากแล้ว 

ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้ความสําคญัในดา้นบริการซ่อมแซม 

และการใหข้อ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตด์ว้ย  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น ปัจจยัด้านจิตวิทยาอย่างเช่นทศันคติต่างๆ สําหรับ

งานวิจยัในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีมุมมองหลากหลายและกวา้งขวางมากข้ึน

สําหรับการนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการผลิตและการ

ให้บริการ รวมทั้งการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด   

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่าง เช่นกลุ่มผูป้กครองของผูเ้ล่น

วีดีโอเกมส์และซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกต่าง

สาํหรับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

ควรทําการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบกัน ทาํให้ได้ข้อมูลเชิง

คุณภาพและเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจริง 

ควรทาํการทบทวนผลการศึกษาและทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อรักษา

ความใหม่ของขอ้มูลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด  

เอกสารอ้างองิ 

กฤชณฐั  มีสาํราญ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบริการนําเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท

ท่องเทีย่วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2552 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2553 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การวเิคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวจัิย. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 

กิตติพงษ ์นนัทะเขตและคณะ. “ปัจจัยในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.”  รายงานวจิยัวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2549 

กุลทรัพย ์วฒันผล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเกมส์ละเมิดลขิสิทธ์ิของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=กิตติพงษ์%20นันทะเขต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จินดารัตน์  ชโยธิน. “ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อการส่ังซ้ือสินค้าจาก ASTV 

ผ่านทางโทรศัพท์.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

จินตนา บุญบงการ. “สถานภาพสตรีกบับันไดสู่ตําแหน่งบริหารอุปสรรคและขวาก

หนามทีค่่อยๆ เลอืนราง.” บทความ, จุฬาลงการณ์วารสาร 1, 3 เมษายน-

มิถุนายน 2532 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความ, วารสารการศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

ณฐัพล ติณวฒันกิจ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเล่นเกมส์โยวกงัออนไลน์ของ

ประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

ธญัญพสัส์  เกตุประดิษฐ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อนิเตอร์เนตของผู้หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2554 

ธีรนนัท ์  โพธิกาํจร. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท 
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http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐพล%20ติณวัฒนกิจ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บัณกร%20มาเย็น&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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