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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	“การศกึษาปัจจยัทางการตลาด	และ

พฤติกรรมการเปิดรับเกมบน	Facebook”	ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	ปัจจัย

ทางการตลาด	 และพฤติกรรมการเปิดรับเกมบน	 Facebook	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	400	คน	ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติ	ิได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าคะแนนเฉลีย่	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่	 Independent,	

t-test,	One-way	ANOVA	และ	Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient	

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ลกัษณะทางประชากรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ	อายตุ�า่กว่า	15	

ปี	 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	 เป็นนักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา	มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	5,000	บาท

	 2.		พฤตกิรรมการเล่นเกมกลุม่ตวัอย่างเกอืบครึง่หนึง่มปีระสบการณ์ใน

การเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	โดยส่วนใหญ่บ้านเป็นสถานทีใ่นการเล่นเกมมาก

ที่สุด	ในช่วงเวลา	20.01	–	24.00	น.	เฉลี่ย	7	วัน/สัปดาห์	และเฉลี่ย	3	ชั่วโมง/วัน

มากที่สุด	ซึ่งประเภทของเกมบน	Facebook	ที่ชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	 

เกมปริศนา	และมีพฤติกรรมไม่ยึดติดในลักษณะเกมแบบเดิม

	 3.		พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	 Facebook	 รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	Facebook	จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	และประเภทของ

เวบ็ไซต์ทีก่ลุม่ตวัอย่างเลอืกเข้าไปใช้บรกิารอนัดบั	มากทีสุ่ด	คือ	เวบ็สังคมออนไลน์	

เช่น	Facebook,	Hi	5

	 4.		ด้านปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการ

ตดัสนิใจของกลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“ความสวยงาม	สมจรงิของกราฟิก	ภายใน

เกม”	ด้านราคา	พบว่า	ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	

คือ	“ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเล่น”	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	พบว่า	ประเด็นที่มี
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ผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถเล่นผ่าน	 Facebook	

ได้เลย”

	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่าประเดน็ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของกลุม่

ตัวอย่างมากที่สุด	คือ	“มีสิ่งของแจกหรือแถมเมื่อซื้อบัตรเติมเงิน”

ค�ำส�ำคัญ:	 ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการเปิดรับ, เกมบน Facebook
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็เป็นสิง่ส�าคญัทีส่่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมออนไลน์ต่างๆ	

เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น	เว็บ	Social	Network	หรือเครือข่ายสังคมที่ก�าลังเป็นที่นิยม

อยู่ในขณะนี้	คือ	Facebook	โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ	1	ของโลก	การ

ได้รับความนิยมของ	 Facebook	 อาจเน่ืองมาจากบน	 Facebook	 นั้น	 ผู้ใช้งาน

สามารถใช้เพือ่ตดิต่อสือ่สารหรอืร่วมท�ากจิกรรมกบัผูใ้ช้งานท่านอืน่ได้	ผ่านแอพพล-ิ

เคชั่นเสริม	 (Applications)	 ที่มีอยู่อย่างมากมาย	 ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวได้ถูก

พัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่เร่ือยๆ	 ด้วยเหตุน้ี	 Facebook	 จึงได้รับความนิยมไปทั่ว

โลก	(http://www.socialbakers.com)

	 Facebook	ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดใีนเมอืงไทย	โดยคนไทยให้ความ

สนใจและใช้กบัเกมออนไลน์	ซึง่เป็นกจิกรรมบนัเทงิทีผู่ค้นทกุวยัต่างให้ความสนใจ

และนยิมเล่น	เนือ่งจากมคีวามแปลกใหม่และสสีนัทีส่มจรงิมาก	รวมถงึเนือ้หาของ

เกมที่มีความท้าทายและพัฒนาทักษะของผู้เล่น	ดังนั้นเกมประเภท	Social	Game	

หรือเกมบน	Facebook	ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมออนไลน์อย่างมาก

	 เกมประเภท	Social	Game	จากข้อมูลของเว็บไชต์ชุมชนออนไลน์	และ

ผู้ก่อตั้งชุมชนคนเล่นเกมบน	 Facebook	 (http://mashable.com/2010/02/20/

farmville-80-million-users/ปี	 2554)	 พบว่าสถิติคนเล่นเกม	 City	 Ville	 มีผู้เล่น

มากกว่า	80	ล้านคนทั่วโลก	และ	Zynga	บริษัทผู้สร้าง	Farm	Ville	ถูกตีมูลค่าบริษัท

มากกว่า	 1,000	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ต้ังแต่เมื่อปลายปี	 2553	 ซึ่งแนวโน้มตลาด	

Social	Game	บน	Facebook	นัน้เพิม่สงูขึน้เนือ่งจากจ�านวนของผูใ้ช้งาน	Facebook	

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ	ปี	โดยกลุ่มผู้เล่นเกมหลักนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตามโครงสร้าง

ประชากร	คือกลุ่มอายุ	10-19	ปี	

	 ปัจจบุนัจากการทีม่ผีูเ้ล่นเกมเพิม่สงูขึน้ท�าให้เกดิสถานการณ์การแข่งขนั

ในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ	Social	Game	เพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากมีเกมใหม่ๆ	ที่เปิดให้

บริการเล่นฟรอียูเ่ป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้บรษิทัผูพ้ฒันาเกมบน	Facebook	มากมาย

ในตลาดซึง่แต่ละบรษิทัต่างผลติและพฒันาเกมออกมาอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากราย
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ได้จากการขายลิขสิทธิ์แล้วยังมีรายได้อ่ืนๆ	 จากการขาย	 Item	 ซึ่งจะเป็นรายได้ 

จากส่วนแบ่งของยอดขาย	นอกจากนี้	การวัดความนิยมของเกมจากจ�านวนผู้เล่น	

ส่งผลถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

	 ส่งผลให้ธุรกิจเกมมีมูลค่าถึงพันล้าน	 ซึ่งมี	 2	 บริษัทที่มีความโดดเด่น 

คือ	 Zynga	 และ	 Playfish	 สองผู้ผลิตเกมบน	 Facebook	 ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่า 

กิจการเป็นหลายร้อยล้านบาท	

	 นอกจากนีก้ารทีก่ลุม่ลกูค้ามคีวามผกูพนักบัเกมของบรษิทันัน้ๆ	มากขึน้	

ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของเกม	ที่จะมีโอกาสทั้งขาย	Item	ในเกมให้กับผู้ใช้	และ

ขายพื้นที่โฆษณาให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 อีกด้วย	 รายได้จาก 

การ	ขาย	Item	เป็นรูปแบบที่บริษัทเกมออนไลน์ท�ากันมานาน	และถูกน�ามาใช้ใน	

Facebook	การซือ้	Item	ด้วยการใช้เงนิจ�านวนเล็กน้อย	จะท�าให้ผูเ้ล่นได้เงนิในเกม

เพิ่มมหาศาล	 และได้สิทธิพิเศษที่ผู้เล่นฟรีท�าไม่ได้	 ท�าให้ชีวิตในเกมง่าย	 สะดวก	

และสนุกขึ้นมาก

	 การทีบ่รษิทัซือ้ลขิสทิธิเ์กมจากต่างประเทศน�าเข้ามาให้บรกิารในประเทศ	

ถือเป็นการลงทุนที่สูง	มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวอย่างมาก	มีตัวอย่างให้เห็นใน

หลายๆ	เกมที่จ�าเป็นต้องปิดตัวลง	เช่น	War	Story	เป็นต้น	ทั้งนี้เนื่องมาจากผล

ตอบแทนทีไ่ด้ไม่คุม้กบัการลงทนุ	เพราะมผีูเ้ล่นน้อย	ตวัเกมไม่น่าสนใจไม่สามารถ

ดึงดูดให้ผู้เล่นมีความภักดีกับตัวเกมได้	 ดังน้ันข้อมูลทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการขาย	ราคา	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายจึงมีส่วนส�าคัญในเรื่องนี้ที่

จะช่วยท�าให้รู้ถึงพฤติกรรมการบริโภคว่าผู้บริโภคต้องการที่จะให้มีเกมแบบไหน

และบริการแบบไหน	ถงึจะท�าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจทีสุ่ดและอยูใ่นจดุทีบ่รษิทัสามารถ

ตอบสนองได้โดยมีผลก�าไรประกอบควบคู่กันไปด้วย	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์	

คอืส่วนหนึง่ทีท่�าให้ผูเ้ล่นทราบความเคลือ่นไหวของเกมได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ยิง่เกม

ใดมีชื่อเสียงก็ย่อมมีคนรอคอย	 แต่การสร้างการรับรู้ให้กับผู้เล่นอาจเป็นสิ่งที่จะ

ท�าให้ผู้ให้บริการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุหากท�าไม่ตรงกลุ่มผู้เล่น	ซึ่งในปัจจุบัน

มีสือ่มากมายทีผู่ใ้ห้บรกิารเกมใช้เป็นเครือ่งมอืในการกระจายข่าวสาร	รวมถงึสร้าง

การรบัรูใ้ห้กบัผูเ้ล่น	อาท	ิสือ่โทรทศัน์	เช่น	รายการแบไต๋ไฮเทค	เป็นรายการทีอ่อก

อากาศทางเคเบลิทวี	ีโดยกลุม่เป้าหมายเป็นเดก็มธัยม	รายการให้สาระความรูท้าง
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ด้านเทคโนโลยีและเกมต่างๆ	 มากมายท�าให้ผู้ชมเกิดความสนใจและเข้าถึงความ

สนกุของเกมได้ง่าย	 อีกหนึง่ส่ือทีบ่รษัิทผู้ให้บรกิารเกมนยิมใช้คอืช่องทางอนิเทอร์เนต็ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเกมออนไลน์จะเป็นบุคคลที่เล่นคอมพิวเตอร์และเช่ือม

ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ�าอยู่แล้ว	ดังนั้น	ผู้ให้บริการเกมจึงสามารถวิเคราะห์

ชนดิของเกมต่างๆ	เพือ่ให้ตรงตามพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะมาเล่นเกมใน

อนาคตได้	เช่น	คนที่ชอบฟังเพลง	ก็อาจจะมีแนวโน้มในการเล่นเกมเต้น	เป็นต้น

วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรกบัพฤตกิรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมบน	Facebook	มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook

	 3.		เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเล่นเกม	มผีลต่อการให้ความส�าคญัต่อปัจจยั

ทางการตลาดของเกมบน	Facebook

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเร่ือง	 “การศึกษาปัจจัยทางการตลาด	 และพฤติกรรมการเปิด

รับเกมบน	Facebook”	ผู้วิจัยได้ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	 เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 มีแบบสอบถาม	

(Questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้คือ	ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและผู้บริโภคอื่นๆ	ที่เล่นเกมบน	Face-

book	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม	(Mixed	-	Method	Sampling)	ในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อต้องการทราบการศึกษาปัจจัย

ทางการตลาดและพฤติกรรมการเล่นเกมบน	Facebook	โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ

รวบรวมข้อมูลเอง	 ซึ่งก่อนที่จะออกท�าการเก็บข้อมูลจริงในแต่ละครั้ง	 จะท�าการ

อบรมระหว่างคณะผูว้จิยัด้วยกนัเอง	เพือ่ให้ทกุคนในคณะเกดิความเข้าใจเกีย่วกบั
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	และซักถามข้อข้องใจต่างๆ	ทั้งนี้การเก็บข้อมูลด้วยการ 

กรอกแบบสอบถาม	 และสัมภาษณ์ประกอบในกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจค�าถาม

ในทศิทางเดยีวกนั	คณะผูว้จิยัจะเดนิทางไปท�าการส�ารวจด้วยตนเอง	โดยการเข้าไป

แนะน�าตวัแจ้งความจ�านงให้ทราบ	และขอความร่วมมอืในการกรอกแบบสอบถาม	

อธบิายวธิกีารกรอกแบบสอบถาม	และรอเกบ็แบบสอบถามพร้อมค�าตอบกลบัมา

เลย	ทั้งนี้ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน	1-30	เมษายน	2555

ผลการศึกษา อภิปรายผล

ผลการศึกษา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
	 เพศ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 อายุ	 พบว่า	 

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุต�่ากว่า	15	ปี	รองลงมาคือ	อายุ	25	–	29	ปี,	15	–	19	

ปี,	อายุ	20	–	24	ปี	และอายุ	30	ปี	ขึ้นไป	ระดับการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ระดบัมธัยมศกึษา/เทยีบเท่า	รองลงมาคอื	ระดบัปรญิญา

ตรีเทียบเท่า	ระดับประถมศึกษา	และระดับสูงกว่าปริญญาตรี	อาชีพ	พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษารองลงมา	 คือ	 ลูกจ้างหรือ

พนักงานบริษัท,	 ประกอบอาชีพอิสระ,	 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 และ	

ข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	รายได้ต่อเดอืน	พบว่า	เกอืบครึง่หนึง่ของกลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	 5,000	บาท	 รองลงมาคือ	 รายได้	 10,001	 –	

20,000	บาท,	รายได้	20,001	–	30,000	บาท,	รายได้	5,001	–	10,000	บาท	และ	

รายได้มากกว่า	30,000	บาท	ขึ้นไป	

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม
	 ประสบการณ์ในการเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	 4	 ปี	 มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 มี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้ว	 1-2	 ปี,	 ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้ว	

3-4	ปี	และประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วน้อยกว่า	1	ปี	ตามล�าดับ
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	 สถานที่ในการเล่นเกม	พบว่า	ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้บ้านเป็นสถานที่

ในการเล่นเกมมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ร้านให้บรกิารอนิเทอร์เนต็และเกมออนไลน์,	

ที่ท�างาน	และสถานศึกษาตามล�าดับ	

	 ช่วงเวลาในการเล่นเกม	พบว่า	ช่วงเวลาทีก่ลุม่ตวัอย่างนยิมเล่นเกมมาก

ที่สุด	คือ	ช่วงเวลา	20.01	–	24.00	น.	รองลงมาคือ	ช่วงเวลา	12.01	–	16.00	น.,	

ช่วงเวลา	16.01	–	20.00	น.,	ช่วงเวลา	8.01	–	12.00	น.,	ช่วงเวลา	24.01	–	04.00	

น.	ร้อยละ	6.0	และช่วงเวลา	04.01	–	8.00	น.	ตามล�าดับ	

	 ความถีใ่นการเล่นเกม	(วนั/สปัดาห์)	พบว่า	โดยปกตกิลุม่ตวัอย่างเล่นเกม

ออนไลน์เฉลีย่	7	วนั/สปัดาห์	มากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	5	วนั/สปัดาห์,	4	วนั/สปัดาห์,	

3	วัน/สัปดาห์,	6	วัน/สัปดาห์,	2	วัน/สัปดาห์	และ	1	วัน/สัปดาห์	ตามล�าดับ	

	 ระยะเวลาและปริมาณในการเล่นเกม	(ชั่วโมง/วัน)	พบว่า	โดยปกติกลุ่ม

ตวัอย่างเล่นเกมออนไลน์เฉลีย่	3	ชัว่โมง/วนั	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	เฉลีย่	2	ชัว่โมง/

วัน,	เฉลี่ย	1	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	4	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	5	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	6	ชั่วโมง/

วนั,	เฉลีย่	10	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	8	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	12	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	9	ชัว่โมง/

วัน,	เฉลี่ย	7	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	11	ชั่วโมง/วัน	และเฉลี่ย	24	ชั่วโมง/วัน	เท่าๆ	กัน,	

และเฉลี่ย	15	ชั่วโมง/วัน	เฉลี่ย	16	ชั่วโมง/วัน	เท่าๆ	กันตามล�าดับ	

	 ประเภทของเกมบน	 Facebook	 ที่ชอบ	 พบว่า	 ประเภทของเกมบน	 

Facebook	ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	เกมปริศนา	รองลงมา

คือ	Simulation	Game	เกมจ�าลองสถานการณ์	ร้อยละ	16.2	Action	Game	เกม

แอ็กชั่น	 RPG	 Game	 เกมที่มีลักษณะเป็นการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง	

Gamble	Game	เกมการพนัน	Strategy	Game	เกมวางกลยุทธ์	Sport	Game	เกม

กีฬา	และ	Racing	Game	เกมแข่งขันความเร็วตามล�าดับ	

	 พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมี

พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกมในลักษณะเปลี่ยนเกมบ้างบางครั้ง	 แต่ไม่ยึดติดใน

ลักษณะเกมแบบเดิมมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 59.8	 รองลงมาคือ	 เล่นเกมเดิม 

ไม่ชอบเปลีย่นแปลง	และเปลีย่นเกมทีเ่ล่นเป็นประจ�าแต่ยงัเน้นลกัษณะเกมคล้าย

แบบเดิม	ตามล�าดับ
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	 ส่วนที่	3	พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook	
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกมบน	 Facebook	 จากส่ือต่างๆ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง	 
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	 Facebook	 จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	 รองลงมา	
คอื	เพือ่น/แฟน,	นติยสาร/วารสาร,	พ่อ/แม่/ญาต,ิ	โทรทศัน์,	โปสเตอร์,	งาน	Event,	
หนังสือพิมพ์,	แผ่นพับ/ใบปลิว,	และวิทยุ	ตามล�าดับ
	 ประเภทของเว็บไซต์ที่เลือกเข้าไปใช้บริการ	พบว่า	ประเภทของเว็บไซต์
ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าไปใช้บริการมากที่สุด	คือ	เว็บสังคมออนไลน์	 เช่น	Face-
book,	Hi5,	รองลงมาคือ	เว็บเกมออนไลน์	เช่น	Online	Station,	Comp	Gamer,	
เว็บบันเทิงประเภทรวมเนื้อหาหลากหลาย	เช่น	Sanook,	Kapook,	Hunsa,	 เว็บ 
กระดานสนทนา	 เช่น	 Pantip,	 เด็กดี	 และเว็บข่าว	 เช่น	 ผู้จัดการ	 เช่น	 ไทยรัฐ,	 
เดลินิวส์	ตามล�าดับ
	 ส่วนที่	4	ข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	พบว่า	ประเด็น
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	คือ	“ความสวยงาม	สมจริงของ
กราฟิก	ภายในเกม”	รองลงมาคือ	“วิธีการเล่นเกม	ไม่ซ�้าซ้อน	เข้าใจง่าย”,	“มีการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น”,	 “เซิฟเวอร์ของเกมมีคุณภาพ	 และ
พอเพียงต่อจ�านวนผู้เล่น”,	 “ไม่ต้อง	 Download	 และติดตั้ง”,	 “ชื่อเสียงของเกมที่
เปิดให้บริการ”,	“โปรแกรมเกม	ไม่มี	Bug	หรือข้อผิดพลาด”,	“Game	Master	(GM)	
เอาใจใส่ดูแลผู้เล่นเป็นอย่างดี”	และ	“ความมีชื่อเสียงของบริษัทผู้ให้บริการเกม”	
	 ด้านราคา	 พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมาก
ทีส่ดุ	คอื	“ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเล่น”	รองลงมาคอื	“ราคาของบตัรเตมิเงนิมคีวาม
เหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป”	และ	“ราคาของ	Item	หรือสิ่งของภายในเกม	
มีความเหมาะสมและยุติธรรม”	ตามล�าดับ
	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	พบว่า	ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถเล่นผ่าน	 Facebook	 ได้เลย”	 รองลงมาคือ	
“บตัรเตมิเงนิหาซือ้ได้ง่าย”	“มช่ีองทางในการเตมิเงนิหลายช่องทาง”	และ	“สามารถ
เล่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ	นอกสถานที่”	ตามล�าดับ
	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “มีสิ่งของแจกหรือแถมเมื่อซื้อบัตรเติมเงิน	 (เช่น	 ไอเทม
ภายในเกม	หรือสิ่งของภายนอกเกม	 เช่น	 ตุ๊กตา)”	 รองลงมาคือ	 “มีการลดราคา
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ของไอเทม	 หรือบัตรเติมเงินในช่วงเทศกาลต่างๆ”,	 “มีการจัดกิจกรรม	 (event)	 

เพื่อช่วยเหลือสังคม”,	“มีการจัดกิจกรรม	(event)	งานเกมตามสถานที่ต่างๆ	”	และ	

“มีการโฆษณาตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ”	ตามล�าดับ

อภิปรายผล

ด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 เพศ	 ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้เล่นเกมบน	 Facebook	 เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุต�่ากว่า	 15	ปี	 มีระดับการ

ศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง

เป็นนกัเรยีน/นสิติ/นกัศกึษา	และเกอืบครึง่หนึง่ของกลุม่ตวัอย่างมรีายได้ต่อเดอืน

น้อยกว่า	 5,000	 บาท	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ

ต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ	 และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้

เหมาะสม	ปัจจยัส่วนบคุคล	(Personal	Factors)	การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ได้รบัอทิธพิล

จากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ	 ได้แก่	 อายุ	 ขั้นตอน	 วัฏจักรชีวิต

ครอบครวั	อาชพี	โอกาสทางการศกึษา	รปูแบบการด�ารงชวีติ	บคุลกิภาพ	และแนว

ความคิดส่วนบุคคล	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2546,	น.	196-205)	ซึ่งผลวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จิรดา	 มหาเจริญ	 (2547)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 “การ

ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์	 ของนักเรียน

มัธยมศึกษา	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม”	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย	 อายุระหว่าง	 11-19	 ปี	 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนต่างๆ	 ในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น	 10	 โรงเรียน	 และส่วนใหญ่มีรายได	้

251-500	บาท	ต่อสัปดาห์

ด้านพฤติกรรมการเล่นเกม
	 ประสบการณ์ในการเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	มากทีส่ดุ	ส�าหรบัช่วงเวลาในการ
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เล่นเกม	 พบว่า	 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเล่นเกมมากที่สุด	 คือ	 ช่วงเวลา	 

20.01	–	24.00	น.	ความถีใ่นการเล่นเกม	(วนั/สัปดาห์)	พบว่า	โดยปกตกิลุ่มตวัอย่าง

เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย	 7	 วัน/สัปดาห์	 มากที่สุด	 และระยะเวลาและปริมาณใน 

การเล่นเกม	 (ชั่วโมง/วัน)	 พบว่า	 โดยปกติกลุ่มตัวอย่างเล่นเกมออนไลน์เฉล่ีย	 

3	ชั่วโมง/วัน	มากที่สุด	ประเภทของเกมบน	Facebook	ที่ชอบ	พบว่า	ประเภทของ

เกมบน	Facebook	ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	เกมปริศนา	

และพฤติกรรมในการเลือกเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมี

พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกมในลักษณะเปลี่ยนเกมบ้างบางครั้ง	 แต่ไม่ยึดติดใน

ลักษณะเกมแบบเดิมมากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเชนษฏ์	 วิชชจุฑากุล	

(2552)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อไอเทมเกม

ออนไลน์:	กรณศีกึษา	บรษิทัเอเซยีซอฟท์	คอเปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	พบว่ากลุม่

ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่ใช้บ้านเป็นสถานทีเ่ล่นเกมออนไลน์	มีปรมิาณการ

เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อวันประมาณ	3-5	ชั่วโมง	มีประสบการณ์ในการเล่นเกม

ออนไลน์มากกว่า	5	ปี

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมออนไลน์
	 จากทฤษฎีการเปิดรับสื่อ	 สามารถพิจารณาได้ในแง่ของประเภทของ

เนื้อหาที่เปิดรับซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิด

รบัสือ่ดงักล่าวทีส่�าคญัในหลายๆ	แง่มมุ	คอื	สือ่อนิเทอร์เนต็,	ส่ือโทรทศัน์,	ส่ือพ่อ/

แม่/ญาติ,	 สื่อนิตยสาร/วารสาร	 และสื่อเพื่อน/แฟนจากผลวิจัยซ่ึงพบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	 Facebook	 จากส่ืออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	

เนือ่งจากการเตบิโตของการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	(Broadband	Inter-

net)	โดยปัจจบุนัมอีตัราค่าบรกิารทีค่วามเรว็ประมาณ	1.0	-	2.0	เมกะบติต่อวนิาที

ที่ประมาณ	 500	 -	 900	 บาท	 ต่อเดือนซ่ึงถือว่าค่อนข้างต�่าจึงท�าให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	 และจากการที่การเล่นเกม

ออนไลน์ต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อความสนุกในการเล่นเกม	

จงึท�าให้มีผูส้นใจเล่นเกมออนไลน์เพิม่ขึน้ตามไปด้วย	ซึง่ได้ช่วยเพิม่โอกาสให้บรกิาร

เกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น	 ในแง่ส่ือ
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อื่นๆ	เช่น	สื่อพ่อ/แม่/ญาติ	สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	

2546,	น.	196-205	ปัจจยัด้านสงัคม	(Social	Factors)	เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในชวีติ

ประจ�าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้	ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุม่

อ้างองิ	เป็นกลุม่ทีบ่คุคลเข้าไปเกีย่วข้องด้วย	กลุม่นี	้จะมอีทิธพิลทางด้านการเลอืก

พฤติกรรม	 และการด�าเนินชีวิต	 รวมทั้งทัศนคติ	 ความคิดเห็น	 แบบค่านิยมของ

บคุคลในกลุม่เนือ่งจากบคุคลต้องการให้เป็นทีย่อมรบัของกลุม่	จงึต้องปฏบิตัติาม	

และยอมรับความคิดเห็นต่างๆ	กลุ่มอ้างอิง	คือ	กลุ่มปฐมภูมิ	 (Primary	Groups)	

ได้แก่	ครอบครัว	เพื่อนสนิท	และเพื่อนบ้าน	กลุ่มเหล่านี้จะมีความใกล้ชิดผูกพัน

กับผู้เล่นเกมเป็นอย่างมาก	 อาทิ	 พ่อแม่ชวนลูกๆ	 มาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด	หรือเห็นเพื่อนสนิทเล่นเกมแล้วเกิดความรู้สึกอยากเล่นบ้าง	เป็นต้น	

และพบว่า	ประเภทของเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าไปใช้บริการมากที่สุด	 คือ	

เว็บสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook,	Hi5	สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความต้องการ

ยอมรับ	และความรัก	(Belongingness	and	Love	Need)	เป็นความต้องการการ

ยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม

ด้านข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาด
	 ด้านผลิตภัณฑ์	 พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง

มากที่สุด	คือ	“ความสวยงาม	สมจริงของกราฟิก	ภายในเกม”	สอดคล้องกับทฤษฎี

และแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด	 เรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ	์

(Product	differentiation)	และความแตกต่างทางการแข่งขนั	ซึง่ผูใ้ห้บรกิารเกมต้อง

น�าเสนอถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้านราคา	พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจของกลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเล่น”	เนือ่งจากเกม

บน	 Facebook	 ในปัจจุบันเป็นระบบ	 Free	 Play	 ดังนั้น	 ปัจจัยด้านราคาจึงไม่ม ี

อุปสรรค์ในการเล่นเกม	 แต่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขาย	 ไอเทมในเกมซึ่ง 

ผูเ้ล่นอาจจะซือ้หรอืไม่ขึน้อยูก่บัไอเทมนัน้ๆ	จะสามารถตอบสนองความพอใจของ

ผู้เล่นได้มากเพียงใดสอดคล้องกับความหมายเรื่อง	 อรรถประโยชน์	 (Utility)	 คือ	

คณุสมบตัขิองสิง่ใดสิง่หนึง่ทีส่ามารถสนองความต้องการของมนษุย์ให้พอใจ	ความ
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สามารถในการสนองความต้องการให้เกดิความพอใจ	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	

พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถ 

เล่นผ่าน	 Facebook	 ได้เลย”	 สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภค	ส่วนด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจของ

กลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“มสีิง่ของแจกหรอืแถมเมือ่ซือ้บตัรเตมิเงนิ	(เช่น	ไอเทม

ภายในเกม	หรือสิ่งของภายนอกเกม	เช่น	ตุ๊กตา)”	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงควรเน้นไปที่บน	Facebook	อาทิ	การ

สร้าง	Fanpage	ส�าหรบัเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและกจิกรรมของเกม,	การโฆษณา

บน	Facebook,	การสร้าง	Application	ส�าหรับแสดงให้เพื่อนๆ	เห็นว่าผู้เล่นก�าลัง

เล่นเกมนั้นๆ	อยู่	หรือแม้แต่	การโฆษณาบน	Banner	ของ	Hi5	เป็นต้น

	 2.		บรษิทัผูใ้ห้บรกิารจงึควรด�าเนนิการวางแผนการตลาดในการให้บรกิาร

เกมบน	Facebook	เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	เนื่องจากกลุ่มผู้เล่นที่มี

แนวโน้มส่วนใหญ่	มีประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	ขึ้นไป	และ

มีลักษณะเปลี่ยนเกมในบางคร้ังและไม่ยึดติดในลักษณะเกมแบบเดิม	 ด้าน

ผลิตภัณฑ์ซึ่งนอกจากมีความสวยงาม	 สมจริงแล้วยังต้องมีรูปแบบเกมที่สนุก

ท้าทายแปลกใหม่เพราะถ้าเป็นเกมตลาดทั่วไป	 ผู้เล่นจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง

เท่าไรนัก	เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเกมมักมีประสบการณ์	มีความรู้และทักษะ

ด้านเกมอยู่แล้ว	 เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้เล่น	 กราฟิกจึง

เป็นสิ่งแรกที่ควรค�านึงถึง	 เช่น	 ภาพแบบ	 2	 มิติ	 หรือภาพแบบสวยสมจริงแบบ	

Unreal	Engine	เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพในเกมที่ให้ความสวยสมจริง	มีความ

ละเอียดในตัวคนมากและคมชัดขึ้นจึงให้อรรถรสในการเล่นที่มีความสนุกมากขึ้น

และท�าให้ผู้เล่นรู้สึกอยากเล่นบ่อยๆ	 นอกจากนี้การเพิ่มความสัมพันธ์กันในเกม

เป็นสิ่งที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นชอบเล่นเกมได้มากขึ้น	 เนื่องจากผู้เล่นเกม

ต้องการสังคมภายในเกม	จึงจะเล่นสนุกมากขึ้นและท�าให้เข้ามาเล่นเกมถี่ขึ้น
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	 3.		ความสะดวกสบายในการเล่นเกมบน	Facebook	ทีง่่ายดายอกีทัง้ยงั

สามารถเล่นกบัเพือ่นๆ	ได้อกีด้วย	จงึท�าให้ผูเ้ล่นมคีวามสนกุสนานมากขึน้เรือ่ยๆ	

รวมทั้งรูปแบบเกมที่มีความสนุกสนานและสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เล่นต้องเข้ามา

ท�ากิจกรรมภายในเกมทุกๆ	วัน	เช่น	การรดน�้าต้นไม้,	ปลูกผัก,	เก็บผัก	ใน	Farm	

Ville	เป็นต้น

	 4.		บริษัทผู้ให้บริการจึงไม่ควรน�าระบบการเก็บค่าบริการก่อนเล่นมาใช้

ส่วนผู้เล่นยังให้ความส�าคัญในเรื่องราคาของบัตรเติมเงินที่มีความเหมาะสมและ

คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	 และราคาของไอเทมหรือส่ิงของภายในเกม	 มีความเหมาะ

สมและยุติธรรม	ผู้เล่นยังค�านึงถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	แต่อยากได้ของแถม	

ดังนั้นผู้ให้บรกิารสามารถใช้กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดได้ตามความเหมาะ

สม	เนื่องจากผู้เล่นไม่มีอุปสรรคทางด้านราคามากนัก
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