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บทคดัยอ่ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเติมเงิน

เกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยเติมเงินเกมออนไลน์และอาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการ

ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วย Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson 

Correlation และ ผลการศึกษา พบวา่  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัมากไป

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการขาย  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดบัมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและ
ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์

ท่ีแตกต่างกันในด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ และภาพรวม

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ อายท่ีุแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ท่ี

แตกต่างกันในด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านความรู้สึกหลังการซ้ือ และภาพรวม

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัในดา้นแสวงหาขอ้มูล และภาพรวมกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ และ 

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัในดา้น

การรับรู้ปัญหา และด้านแสวงหาข้อมูล นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางบวกกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

บทน า 
ในปัจจุบนัประเทศต่างๆไดมี้การปรับตวัแลว้น าเทคโนโลยีมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การท างาน 

ส่งจดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการพฒันาเทคโนโลยีข้ึนในรูปแบบเกม เกมไดเ้ขา้มามีบทบาท

ส าคญัในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก และเกมยงัพฒันาต่อไปไดเ้ร่ือยๆหรือมีเกมท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหเ้ขา้กบัช่วงอายุ

นั้นๆตามความเหมาะสม  

เม่ือกล่าวถึงประเทศไทย  เกมออนไลน์ท่ีน าเขา้มาในยคุดงักล่าวขอแยกเป็น 2 รูปคือ เกมออนไลน์ท่ี

เล่นดว้ยระบบ Lan และ เกมออนไลน์ท่ีเล่นดว้ยระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับเกมออนไลน์ท่ีเล่นดว้ยระบบ Lan 

เขา้มาในช่วงปี 2545 ได้รับความนิยมมากจากเกม Counter Strike พฒันาโดยบริษทั  Valve Corporation 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (wikipidia : Valve Corporation) ในขณะท่ีเกมออนไลน์ท่ีเล่นดว้ยระบบอินเตอร์เน็ต 

เขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 ในรูปแบบของเกมแข่งรถ ดว้ยสภาพอินเตอร์เน็ตของไทยในขณะนั้นไม่

ดีท าใหเ้กมดงักล่าวตอ้งปิดตวัลงในเวลาไม่ถึง 6 เดือน ไม่นานเกมออนไลน์ท่ีสมบูรณ์มากและพร้อมในการ

เล่นท่ีมากข้ึน เขา้มาเปิดให้บริการ ช่ือของเกมคือ King of King (คิง ออฟ คิง) โดยถือว่าเป็นเกมออนไลน์ท่ี

เปิดให้บริการอยา่งสมบูรณ์รวมถึงมีการจดัเก็บรายไดอ้ยา่งเป็นทางการเกมแรกของประเทศไทย ให้บริการ

โดยบริษทั จสัตซ์นัเดย ์(Just Sunday) ซ่ึงเป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากบริษทั เลเกอร์ จ ากดั ประเทศเกาหลี และ

ในเวลาเดียวกนัตามมาดว้ยการเปิดเกม Ragnarok Online (แร็คนาร็อคออนไลน์) ซ่ึงซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากบริษทั 

Gravity (กราฟวิต้ี) ของประเทศเกาหลีใต ้และผูเ้ปิดให้บริการคือ บริษทั เอเชียซอฟท ์จ ากดั ช่ือในขณะนั้น 

(ปัจจุบนัคือบริษทั เอเชียซอฟต ์คอปอเรชัน่ จ ากดั มหาชน) โดยทั้ง 2 รูปแบบเกมนั้นก่อให้เกิดกระแสร้าน

อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก พร้อมกับเกิดกระแสเปิดบริษทัเกมออนไลน์กว่า 20 บริษทัใน

ระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2546 – 2549) (ชิณสินธ์ุ  คลงัทอง,2556) เกมยงัมีวิธีการเล่นท่ีแตกต่างกนั



ออกไปจนมีผูคิ้ดคน้หาวิธีการเล่น ท าให้รวดเร็วข้ึน ชนะง่ายข้ึน ซ้ือตวัละครและไอเทมต่างๆได ้นั้นคือการ

เติมเงินเกมออนไลน์นั้นเอง 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษากระบวนการตดัสินใจในการเติมเงินเกมออนไลน์เพื่อเป็นขอ้มูล ส าหรับ

การศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดส าหรับศึกษาขอ้มูลการเติมเงินเกมออนไลน์ 

 วตัถุประสงค์การวจัิย 

 งานวิจยัน้ีมีค าถามการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แนวคดิ ทฤษฏี และผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือเลือกใชบ้ริการอยา่งใดอย่าง

หน่ึงจากสินคา้หรือบริการหลายๆ ตวัเลือก โดยจากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

พบวา่ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจซ้ือไวด้งัน้ี 

1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขา

รู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั

ตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง  

2.การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 

เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้จะมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญัเก่ียวกบั

ประเภทสินคา้ราคาสินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย และขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการหลาย ๆ ยี่ห้อ 

นกัการตลาดควรจะสนใจถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลต่าง ๆ และอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลท่ี

จะมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  



3.การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติั

ของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายีห่อ้เดียว 

อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมา

ในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วย

ประเมินแต่ละทางเลือก  

4.การตัดสินใจซ้ือ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่

ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่

บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคกไ็ม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 

หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจ

หรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการ

แนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสีย

ต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้

ความหมายของส่วนประสมการตลาดไว ้ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product)  คือส่ิงท่ีน าเสนอต่อตลาดเพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากได้

สนใจและซ้ือไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือเพื่อการบริโภค ซ่ึงผลิตภณัฑปั์จจยัแรกท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการ

พร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจได ้ส่ิงท่ีจะเสนอขายอาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน จบัตอ้งไดแ้ละเป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน 

เช่น การบริการ ความคิด เพื่อท่ีจะให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์



นักการตลาดมกัจะสนใจศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิตภณัฑ์เบ็ดเสร็จ ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้บวกรวมกบั

ความพอใจและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งมีการพฒันา

และปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2) การก าหนดราคา (Price) ราคา หมายถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปเพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการ

ซ่ึงราคาจะสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสินคา้ในรูปของเงินตราหรือก็คือ จ านวนเงินและส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายไป

เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการนั้นมา นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคาของผลิตภณัฑเ์ม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันา

ผลิตภณัฑ์ข้ึนมา ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะต้องด าเนินต่อไปคือการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กับผลิตภณัฑ์ 

เพื่อท่ีจะน าไปเสนอขายให้แก่ลูกคา้ ดงันั้นก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา

เท่าไหร่เพื่อใหไ้ดก้ าไรตามท่ีธุรกิจตอ้งการ  

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผลิตภณัฑท่ี์ธุรกิจผลิตข้ึนมานั้นถึงแมว้่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็

ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือก็จะไม่สามารถจดัหามาไดเ้ม่ือเขาเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ดงันั้น

นักการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าสถานท่ีไหนใดเหมาะสมท่ีจะเป็นท าเลท่ีตั้งและจะขายสินคา้นั้น

อย่างไร ผ่านช่องทางใดและขายโดยใคร ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนแต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี

จะตอ้ง 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาด

เป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงท่ีบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายวตัถุประสงคข์อง

การส่งเสริมการตลาดคือการส่ือให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ออกมจ าหน่ายในตลาด การส่ือสารทาง

การตลาดจะช่วยกระตุน้และพยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการอีกทั้งยงัท าเพื่อเตือนความจา

ใหก้บัตวัผูบ้ริโภควา่มีสินคา้ท่ีน่าสนใจน้ีอยูใ่นตลาด การส่งเสริมการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการด าเนินการวิจัย 
1.4 กรอบแนวความคดิ 

 

   ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมการ

ทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

การตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผู้บริโภค 

- การรับรู้ปัญหา 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

 

 



สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ขอบเขตการวิจัย 

   การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยเติมเงินเกมออนไลน์และอาศยัอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  ขอบเขตดา้นเน้ือหางานวิจยัคร้ังน้ีครอบคลุมในเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 1.5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

   ระยะเวลาในการท าวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมจากวนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2564 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.7.1 สามารถน าไปเป็นพื้นฐาน/แหล่งขอ้มูล ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเติมเงินเกม

ออนไลน์ของผูบ้ริโภค 

 1.7.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ

ศึกษาขอ้มูลการเติมเงินเกมออนไลน์ 

 

 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างจากการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยูบ่นพื้นฐานของวตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ี

ตอ้งการทราบถึงการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย

ชุดค าถามท่ีมีเน้ือครอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ านวน 

16 ขอ้ โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ยค าตอบย่อยเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดั

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบไลเคิต (Likert Scale) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค จ านวน 15 

ขอ้ โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ยค าตอบย่อยเป็น 5 ระดบั โดยใช้มาตรวดั

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบไลเคิต (Likert Scale) 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวจัิย 

  1) การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน t-Test, One-Way ANOVA และทดสอบการเปรียบเทียบแบบรายคู่แบบ 
LSD โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์จ าแนกตามปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบั
การศึกษาและรายไดต่้อเดือน โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

   3)การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้สถิติทดสอบ 

Pearson’s Correlationในการวิเคราะห์ 

 



ผลการวจิัยและอภิปราย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ระดีบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อ

เดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท    

2. ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.14,  S.D. = 0.71) เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้จากมากไปน้อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกของ
วิธีการเติมเงิน ( X = 4.23,  S.D. = 0.84) ให้ความส าคญั รองลงมาคือ เติมเงินไดต้ลอดเวลา และสถานท่ีท่ี
ตอ้งการ ( X = 4.17,  S.D. = 0.91) ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ความปลอดภยัของวิธีการเติมเงิน( X = 
4.13,  S.D. = 0.86) ให้ความส าคญัระดบัมาก ความหลากหลายของช่องทางการเติมเงิน ( X = 4.05,  S.D. = 
0.88) ใหค้วามส าคญัมากตามล าดบั 

3. ระดับความส าคญัของกระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ 

กระบวนการด้านการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00,  S.D. = 0.79) เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้จากมากไปน้อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาและ
ความเหมาะสมมีส่วนท าให้ตัดสินใจเติมเกม  ( X = 4.07,  S.D. = 0.89) ให้ความส าคัญ รองลงมาคือ 
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งมีส่วนท าให้ตดัสินใจเติมเกม ( X = 4.03,  S.D. = 1.01) ให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก การโฆษณามีส่วนท าใหต้ดัสินใจเติมเกม ( X = 3.89,  S.D. = 0.92) ใหค้วามส าคญัมากตามล าดบั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปราย 
จากผลการศึกษาดงักล่าวจึงตอ้งท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งอายกุบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์  

  

กระบวนการตดัสินใจ
เติมเงินเกมออนไลน์ใน 

 

X  

ต ่ากวา่ 21 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี  31-35 ปี 36-40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

ดา้นการรับรู้ปัญหา        
ต ่ากวา่ 21 ปี 4.19  0.304* 0.025 0.651 0.481 0.407 
21-25 ปี 3.88   0.279* 0.347 0.785* 0.103 
26-30 ปี 4.16    0.626 0.506 0.382 



31-35 ปี 3.53     1.133* 0.244 
36-40 ปี 4.67      0.888 
41 ปีข้ึนไป 3.78       
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล        
ต ่ากวา่ 21 ปี 4.23  0.304 * 0.209 0.103 0.437 0.785 
21-25 ปี 3.93   0.094 0.407 0.741* 0.481 
26-30 ปี 4.02    0.313 0.646 0.575 
31-35 ปี 4.33     0.333 0.888 
36-40 ปี 4.67      1.222* 
41 ปีข้ึนไป 3.44       
ดา้นความรู้สึกหลงัการ
ซ้ือ 

       

ต ่ากวา่ 21 ปี 4.24  0.280 * 0.143 1.170* 0.096 0.681 
21-25 ปี 3.96   0.136 0.889* 0.376 0.400 
26-30 ปี 4.09    1.026* 0.240 0.537 
31-35 ปี 3.07     1.266* 0.488 
36-40 ปี 4.33      0.777 
41 ปีข้ึนไป 3.56       

 

ภาพรวมกระบวนการ
ตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน ์

 

X  

ต ่ากวา่ 21 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี  31-35 ปี 36-40 ปี 41 ปีข้ึนไป 

ต ่ากวา่ 21 ปี 4.21  0.292* 0.105 0.481 0.229 0.681 
21-25 ปี 3.92   0.187 0.188 0.522 0.388 
26-30 ปี 4.11    0.376 0.335 0.576 
31-35 ปี 3.73     0.711 0.200 
36-40 ปี 4.44      0.911 
41 ปีข้ึนไป 3.53       

*หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูท่ี้มีอายุต ่ากว่า 21 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน์ในดา้นการรับรู้ปัญหาสูงกวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้นการ
รับรู้ปัญหาต ่ากว่าผูมี้อายุระหว่าง 26-30 ปี และผูมี้อายุระหว่าง 36-40 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ให้มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
การรับรู้ปัญหาต ่ากวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 36-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้นแสวงหา
ขอ้มูลสูงกวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
แสวงหาขอ้มูลต ่ากวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 36-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
แสวงหาขอ้มูลต ่ากวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 41 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้นความรู้สึก
หลงัการซ้ือสูงกวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 21-25 ปี แต่ต ่ากวา่ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
ความรู้สึกหลงัการซ้ือต ่ากวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
ความรู้สึกหลงัการซ้ือสูงกวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 31-35 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้น
ความรู้สึกหลงัการซ้ือต ่ากวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 36-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีอายุต ่ากว่า 21 ปี มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในภาพรวม
กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์สูงกวา่ ผูมี้อายรุะหวา่ง 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

 

 



จากผลการศึกษาดงักล่าวจึงตอ้งท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษากบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์  

   

กระบวนการตดัสินใจ
เติมเงินเกมออนไลน์
ใน 

 

X  

ต ่ากวา่
มธัยมปลาย 

มธัยม
ปลาย/
ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเท่า 

ปริญญา
โทข้ึน
ไป 

ดา้นแสวงหาขอ้มูล       
ต ่ากวา่มธัยมปลาย 4.23  0.087 0.150 0.347 0.033 
มธัยมปลาย/ปวช. 4.14   0.238 0.259 0.120 
อนุปริญญา/ปวส. 4.38    0.497* 0.117 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

3.88     0.380* 

ปริญญาโทข้ึนไป 4.26      
       
ภาพรวมกระบวนการ
ตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน ์

      

ต ่ากวา่มธัยมปลาย 4.09  0.015 0.107 0.182 0.173 
มธัยมปลาย/ปวช. 4.11   0.091 0.198 0.157 
อนุปริญญา/ปวส. 4.20    0.289* 0.065 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

3.91     0.355* 

ปริญญาโทข้ึนไป 4.27      
*หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจ
เติมเงินเกมออนไลน์ในดา้นแสวงหาขอ้มูลสูงกว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน์ในดา้นแสวงหาขอ้มูลต ่ากว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 



ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์
ในภาพรวมกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์สูงกวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม
ออนไลน์ในภาพรวมกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ต ่ากว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึน
ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 

จากผลการศึกษาดงักล่าวจึงตอ้งท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์  

กระบวนการตดัสินใจ
เติมเงินเกมออนไลน์

ใน 

 

X  

ต ่ากวา่ 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001- 
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,000 
บาทข้ึนไป 

ดา้นการรับรู้ปัญหา       
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.86  0.089 0.403* 0.156 0.416 
10,001 - 20,000 บาท 3.95   0.313* 0.246 0.505 
20,001- 30,000 บาท 4.26    0.560 0.819 
30,001-40,000 บาท 3.70     0.259 
40,000 บาทข้ึนไป 3.44      
       
ดา้นแสวงหาขอ้มูล       
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.08  0.093 0.182 0.973* 0.085 
10,001 – 20,000 บาท 3.99   0.088 0.880* 0.008 
20,001- 30,000 บาท 3.90    0.791* 0.097 
30,001-40,000 บาท 3.11     0.888 
40,000 บาทข้ึนไป 4.00      

*หมายเหตุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูท่ี้มีรายได ้20,001- 30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติม
เงินเกมออนไลน์ในดา้นการรับรู้ปัญหาสูงกว่า ผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท และผูท่ี้มีรายได ้10,001 - 
20,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูท่ี้มีรายได ้30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ใน
ดา้นแสวงหาขอ้มูลต ่ากว่า ผูท่ี้มีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาทผูท่ี้มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท และ 20,001- 
30,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 : ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบักระบวนการตดัสินใจเติมเงิน
เกมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการ
ตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ 

        ส่วนประสมทางการตลาด
แบบบรูณาการ 

 
กระบวน 
การตดัสินใจ 
เติมเงินเกมออนไลน ์

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้น
ช่องทาง
จดั

จ าหน่าย 

ดา้น
ส่งเสริม
การตลาด 

ภาพรวม 

ดา้นการรับรู้ปัญหา .600** .633** .546** .670** .686** 
ดา้นแสวงหาขอ้มูล .558** .559** .505** .569** .615** 
ดา้นการประเมินทางเลือก .696** .676** .608** .669** .743** 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ .620** .675** .555** .643** .700** 
ดา้นความรู้สึกหลงัการซ้ือ .651** .664** .629** .658** .730** 
ภาพรวม .705** .723** .641** .724** .783** 
**มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ถึงระดบัสูง  

จากตารางท่ี 4 พบว่า เม่ือพิจารณาจากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่วนประสมทางการตลาด 
และกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ โดยใชส้หสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีผลทางการบวกต่อ
กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาระดบั
ความสมัพนัธ์พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ถึงระดบัสูง (r = 0.505 – 0.783) 



อภิปรายผลการวิจัย    
     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
    จากสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกม

ออนไลน์ของตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั ในการวิจยัน้ีพบว่าเพศ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีรายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ของตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัได้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา อศัวศรีพงศธ์ร (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเติมเงินออนไลน์บนมือ
ถือเพื่อซ้ือกาชาในเกมผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือกาชาในเกมแตกต่างกนั และนอกจากน้ี ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฆนัสวนั ทามณี (2564) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือวิดีโอเกมรูปแบบดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานครงาน ซ่ึงพบว่า เพศ อาย ุการศึกษา มีผลท าให้
ความคิดเห็นในดา้นความตั้งใจซ้ือเกมดิจิทลัแตกต่างกนั  แต่ในขณะเดียวกนัมีตวัแปรประชากรศาสตร์ท่ีไม่
สอดคลอ้ง คือ รายได ้ซ่ึงมีผลท าใหค้วามคิดเห็นในดา้นความตั้งใจซ้ือเกมดิจิทลัแตกต่างกนั   
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ฆนสัวนั ทามณี (2564) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลทางสังคมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือวิดีโอเกมรูปแบบ
ดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานครงาน ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเกมดิจิทลัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐสรณ์ ตรังคธาร (2564) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
เติมเงินในเกมออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความสนุกสนาน
เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ ส่วนปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความเร็วใน
การซ้ือ นอกจากน้ียงัพบว่าอิทธิพลของตวัแปรก ากบั ทั้งการรับรู้ต่อสถานการณ์โควิด-19 และความนิยม
ทางดา้นเกมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความเร็วในการซ้ือและความตั้งใจในการซ้ือสินคา้  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 1.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย โดยประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ความสะดวกของวิธีการเติมเงินอยู่ในระดบัมาก จากผลการศึกษาดงักล่าว ผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายเติมเงินควรค านึงถึงการพฒันาแอพพลิเคชัน่หรือสร้างระบบท่ีเก่ียวกบัการเติมเงินเขา้เกม 
เพื่อท่ีจะใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ปลอดภยัในการเติมเงินเขา้เกมออนไลน์  



 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด โดยประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ช่วงเทศกาลมีการจดัโปรโมชนัลดราคาไอเทมในเกมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาก
ผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเติมเงินควรค านึงช่วงเทศกาลปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อท่ีจะได้
ลองรับการเติมเงินเขา้ในเกมใหมี้ความเสถียรภาพ 
 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 
มากท่ีสุดไดแ้ก่ เกมสนุกและน่าสนใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้ห้บริการเครือข่าย
เติมเงินควรค านึงถึงความรู้สึกของผูบ้ริโภคหลงัจากเติมเงินเขา้ไปในเกมว่าผูบ้ริโภคมีความพอใจในระบบ
การเติมเกมหรือไม่ และน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาปรับปรุงต่อไป 
 4.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา โดยประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั มาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ราคาของตวัละครในเกมมีความเหมาะสมกบัการเติมเงินในเกมอยูใ่นระดบัมาก จากผลการศึกษา
ดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเติมเงินควรวางมาตรฐานราคาใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภค และสามารถเขา้ถึงการ
ซ้ือตวัละคร ไอเทมต่างๆในเกมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
กระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ 
 1.  กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในดา้นการรับรู้ปัญหา โดยประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ท่านเติมเงินเพื่อความรวดเร็วในการซ้ือหรืออปัเดตไอเทมในเกม อยูใ่นระดบั
มาก จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเติมเงินควรเพิ่มช่องทางการเติมเงินใหมี้ความหลากหลาย 
เพื่อให้สะดวกแก่ผูบ้ริโภค ยกตวัอย่างเช่น จะตดัผ่านบตัรเครดิตหรือเดบิต หรือจะผ่านเครือข่ายสัญญาณ
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 2.  กระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในด้านการแสวงหาข้อมูล  โดยประเด็นท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ท่านสอบถามผูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีไดก่้อนการ
เติมเกม อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาดังกล่าว ผูใ้ห้บริการเครือข่ายเติมเงินควรจะอธิบายผลลพัธ์ 
รูปแบบของเกมในการเติมเงินลงในเกมใหล้ะเอียดเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเติมเงินเกมออนไลน์ 
 3.  กระบวนการตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในด้านการประเมินทางเลือก  โดยประเด็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ท่านเลือกเติมเกมเพราะ ราคาของไอเทมร้านคา้ในเกมมีราคาท่ี
เหมาะสมกบัเงินท่ีตอ้งเสียในการเติมเกม อยูใ่นระดบัมาก จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเติม
เงินควรจะหาวิธีการการเติมเงินเขา้ในระบบเกมออนไลน์ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั   
 4.  กระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยประเด็นท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ราคาและความเหมาะสมมีส่วนท าให้ตดัสินใจเติมเกม อยู่ใน
ระดบัมาก จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้ห้บริการเครือข่ายเติมเงินควรมีการบอกขอ้ดีของการเติมเงินลง เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจวา่ควรเติมเกมหรือไม่อยา่งไร 



 5.  กระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในด้านความรู้สึกหลงัการซ้ือ โดยประเด็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ท่านรู้สึกพอใจเม่ือไดผ้ลประโยชน์ต่างๆในเกมตามท่ีเติมเงิน
ไป อยู่ในระดบัมาก จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูใ้ห้บริการเครือข่ายเติมเงินควรจะจดัท าช่องแสดงความ
คิดเห็นใหก้บัผูบ้ริโภคประเมิน เพื่อน าขอ้มูลต่างๆไปแกไ้ขและพฒันาต่อไป 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มตวัแปรอ่ืน เก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจ ท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ 
 2. ในวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาประเภทของเกมเพิ่มไปในแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลไปวางกล
ยทุธ์ในการตลาดต่อไป 
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