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การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์  
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Online Media Exposure of Game Online Business : 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์โดยใช้เกม Legend 
Of Swordman (LOS) เป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ที่มีผลต่อเกม LOS 2) เพ่ือศึกษาช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของเกม LOS 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม LOS การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากประชากรที่เล่นเกม LOS เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการเล่นเกม การเปิดรับ
สื่อออนไลน์ และการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 ตัว 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Facebook เชื่อถือข้อมูลจากสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube และช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม LOS คือ ช่องทาง Facebook ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ การ
เปิดรับสื่อออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อ และการเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการ    
ตัดสินใจซื้อ 

ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ, สื่อออนไลน์, ธุรกิจเกม, เกมออนไลน์ 
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Abstract 

 This research is an online media exposure study of online game business. 
Using the Legend of Swordman game is a case study. The research is intended for: 1) 
To study exposure and access to online media influencing the Legend Of Swordman 
game. 2) To study the online media channels of the target audience for the 
information of the Legend Of Swordman game. 3) To study the decision to buy or 
download Legend Of Swordman game. This research was quantitative research using 
400 samples from the population who played the Legend of Swordman game. The 
research instrument was a questionnaire consisting of 4 parts: General information of 
the respondents. General information about gaming behavior. Information about 
online media exposure that affects play. And comments and suggestions of online 
media channels affecting the game. Data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation. Comparison of two variables and comparison between two 
variables.  

 The results of the questionnaire were Most samples are exposed to online 
media via Facebook. Most of the samples rely on online media through YouTube 
channels and online media channels to influence the decision to buy or download 
Legend Of Swordman games. The results of the hypothesis test showed that It is 
based on the assumption. Consumer factors affect online gaming behavior. 
Consumer factors affect online media exposure. Consumer factors affect purchasing 
decisions. Online Gaming Behavior Affects Online Media Exposure Online Gaming 
Behavior Affect Buying Decision And consumer media exposure has a bearing on 
buying decisions. 

Keyword: Exposure, Online Media, Game Business, Game Online 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เกม Legend Of Swordman เป็นเกมประเภทเล่นตามบทบาท (Massive Multiplayer 
Online Role-Playing Game) หรือ MMORPG ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการเล่นลักษณะเก็บระดับ 
(level) และต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกัน อีกทั้งยังมีการเก็บคะแนนหรือแต้มสะสมเพ่ือให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์
ที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ภายในเกมด้วย ภารกิจต่างๆมากมายที่ท้าทายให้ผู้เล่นต้องท าภารกิจให้
ส าเร็จเพื่อที่จะได้รับของรางวัลหรือสิทธิ์ประโยชน์ที่พิเศษกว่าผู้เล่นท่านอ่ืนๆ ภายในเกม Legend Of 
Swordman นี้มีผู้ ให้บริการในหลากหลายประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย จีน เวียดนามและ
อินโดนีเซีย นอกจากจะเป็นเกมที่เปิดให้บริการในหลากหลายประเทศแล้ว เกม Legend Of 
Swordman ยังมีความน่าสนใจดังต่อไปนี้ 1) เป็นเกมจีนก าลังภายในเกมแรกในประเทศไทย 2) เป็น
เกมเล่นตามบทบาทที่มกีราฟิกและระบบบังคับที่ดีท่ีสุด ณ ช่วงเวลานั้น 3) เป็นเกมจีนก าลังภายในที่มี
ยอดการดาวน์โหลดเป็นอันดับที่1 ใน Play Store และ App Store 4) เป็นเกมจีนก าลังภายในที่มี
ยอดการเติมเงินเป็นอันดับที่1 5) เกม Legend Of Swordman ในประเทศไทย มีการจัดแข่งขันใน
ทุก ๆ เดือน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมผู้เล่นให้เข้าสู่วงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sport) 
หรืออีสปอร์ต (e-sport) 

 ในปัจจุบันเกมออนไลน์ถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่ออีสปอร์ต ซึ่งกีฬาอีสปอร์ตจะ
ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 โดยจะจัดขึ้น
ฐานะกีฬาสาธิตในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบและประกาศให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ตใน
นามทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการได้ ในรายการแข่งขันอีสปอร์ตระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยการ
เห็นชอบดังกล่าวได้มองในมุมของการแข่งขันหรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกันกับปัญหาการติด
เกม คล้ายกับที่เคยรับรองสนุกเกอร์ว่าเป็นกีฬา โดยมองว่าเป็นคนละส่วนกับการที่โต๊ะสนุกเกอร์อาจ
เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ดังนั้นเกม Legend Of Swordman จึงต้องการให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้า
มาเล่นเกม และฝึกฝนตัวเองให้มีความช านาญ เพ่ือสร้างทีมเข้าแข่งขันฃิงแชมป์ในฐานะนักกีฬา       
อีสปอร์ตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (“อีสปอตส์”, ม.ป.ป.) จากการเติบโตของวงการอีสปอร์ตในไทยท า
ให้มีจ านวนผู้เล่นเกมออนไลน์และรับชมการแข่งขันเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย คุณนิธิพัทธ์ 
ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด กล่าวว่า  มาวันนี้      
อีสปอร์ตสามารถเติบโตได้ในระดับกว้าง ด้วยจ านวนคนเล่นเกมในประเทศไทยมากกว่า 25 ล้านคน 
คนติดตามชมการแข่งขันอีกกว่า 10 ล้านคน  

จากการส ารวจพฤติกรรมการเล่นเกมจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ  6 ปี
ขึ้นไป มีสัดส่วนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-24 ปี 
มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน จากร้อยละ 39.7 ในปีพ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2022
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2018
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525AC%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B9%252588%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A8%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B8%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B9%25258C
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พ.ศ. 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวัยรุ่น
ไทยใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพาสูงที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือเฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นใน
หลายๆ ประเทศ เช่น สิงค์โปร์ 59.4 นาทีต่อวัน ฮ่องกง 56 นาทีต่อวัน เกาหลี 46 นาทีต่อวัน และจีน 
43.2 นาทีต่อวัน เป็นต้น 

การที่จ านวนประชากรที่เล่นเกมออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นท าให้มูลค่าในตลาดเกม
เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน จากผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปี พ .ศ . 2558 ของ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่าสัดส่วนมูลค่าตลาดเกมใน
ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 7,834.60 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าตลาดเกมในปี พ .ศ . 2558 เท่ากับ 
8,894.42 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าตลาดเกมในปี พ .ศ . 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 มากถึง 1,059.82 
ล้านบาท ส าหรับเกมออนไลน์ผ่านมือถือนั้น จากการส ารวจพบว่ามาแรงแบบก้าวกระโดด จากเดิมใน
ปีพ.ศ. 2556 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 143.9 ล้านบาทเพ่ิมมาเป็น 1,697.3 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้คาดการณ์ว่าสาเหตุที่ตลาดเกมออนไลน์ผ่านมือถือในปี พ .ศ . 2558 มีแนวโน้ม
เติบโตนั้น เนื่องมาจาก 

1.กระแสนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดการ
ขยายตัวของจ านวนผู้เล่นเกมอย่างก้าวกระโดด 

2.ความนิยมใช้เกมออนไลน์ผ่านมือถือเป็นสื่อส าหรับการท าการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

3 .มีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนพัฒนา
เกมออนไลน์ผ่านมือถือใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์ในไทย รวมถึงบริษัทพัฒนาเกม
ออนไลน์ผ่านมือถือในประเทศเองก็มีแนวโน้มพัฒนาและจัดหาโมบายเกมออนไลน์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคไทยที่มีอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับว่ามีส่วนผลักดันให้เนื้อหาและฟังก์ชั่นของ
เกมมีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภคใน
การเล่นโมบายเกมออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้จากการคาดการณ์มูลค่าตลาดเกมปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามูลค่าที่น่าจะเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องคือในส่วนของผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้น าเข้าเกมออนไลน์ เนื่องจากการตลาด
ออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการท าธุรกิจมากขึ้นเพราะการสื่อสารของคนไทยได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบ
ไปแล้ว ดิจิตอลจะมีบทบาทกับคนไทยมากยิ่งขึ้นและท าให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นหลักเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณณัฐพล ชโยดม ที่ปรึกษาสมาคม
มีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจสื่อ และ Investment Management Director บริษัท เอ็มอีซี ประเทศไทย 
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จ ากัด เปิดเผยว่าในปี พ.ศ. 2560 เม็ดเงินจากโฆษณาที่ผ่านสื่อดิจิตอลมีมูลค่า 12 ,000ล้านบาท 
เติบโตขึ้นประมาณ 31% (สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, 2560) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ (game 
online) โดยใช้เกม Legend of Swordman เป็นกรณีศึกษา เพ่ือหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเพ่ิมยอดดาวน์โหลด และหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมใน
สื่อสารกับลูกค้าเก่าเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเล่นและการเติมเงิน  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม Legend Of Swordman 

2. เพื่อศึกษาช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารของ
เกม Legend Of Swordman 

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม Legend Of Swordman 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเล่นเกม การเปิดรับสื่อและ

การตัดสินใจซื้อที่มีต่อเกม Legend Of Swordman 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงสถิติ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
จ านวนประชากรที่เล่นเกม Legend Of Swordman ปี 2561 (จ านวน 81,118 คน) แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูลจากจ านวนประชากรทั้งหมดได้จึงจ าเป็นต้องก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม โดยการค านวณจากสูตรการค านวณดังนี้ (Yamane', 1970) 

n = N/ (1+Ne 2) 

โดยก าหนดให้ 

n คือ จ านวนตัวอย่าง 

N คือ จ านวนประชากรทั้งหมดที่ทราบค่า 

e คือค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.05 

เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ 

n = 81,118 / (1+81,118 (0.05)2) 

n = 398.04 หรือประมาณ 400 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 400  ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม 

 ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

เพศของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นเพศชายจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

 อายุของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีอายุ 20-25 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา
มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมามีอายุ 26-30 ปี จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมามีอายุ 31-35ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมามีอายุ 35-
40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และสุดท้ายมีอายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ตามล าดับ  
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 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีระดับการศึกษา จบปริญญาตรี 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และมีระดับการศึกษา จบสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 19 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ  

 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจ านวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมามี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 รองลงมามีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และมีอาชีพอ่ืนๆ (อาทิ แม่บ้าน, รับจ้าง) จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 124 คน       
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.5รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมีรายได้ต่อเดือน 
40,001-50,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ  

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือเล่น
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือเล่นเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือเล่นเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือเล่นเพ่ือต้องการเอาชนะเกมจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
และสุดท้ายเล่นเพ่ืออ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากคือ สื่อออนไลน์ จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ เพ่ือน จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ ครอบครัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3และอ่ืนๆ จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ  

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
เล่นเกมมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือการเล่น
เกมมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือการเล่นเกม
น้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือการเล่นเกมมากกว่า 9 เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีการเล่นเกมมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 
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ความถี่ในการเล่นเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความถี่ในการ
เล่นเกม7 วัน / สัปดาห์ จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ 5 วัน / สัปดาห์จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8รองลงมาคือ น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
รองลงมาคือ 6 วัน / สัปดาห์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และสุดท้ายคือ 4 วัน / สัปดาห์
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 

ช่วงเวลาที่เล่มเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเล่น
เกมในช่วง 18.01 น. - 21.00 น.จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 21.01 
น. - 24.00 น. จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01 น. - 15.00 น. และ 
15.01 น. - 18.00 น.ซึ่งแต่ละช่วงเวลามี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 รองลงมาคือช่วงเวลา
หลัง 24.00 น. – ก่อน 6.00 น. จ านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 09.00 น.– 
12.00 น. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.00 น.– 09.00 น. จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดรับสื่อออนไลน์หรือเล่นเกม Legend Of Swordman ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เป็นโทรศัพท์มือถือ จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็น 
Notebook จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 รองลงมาเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 25 
คน คิดเปิดร้อยละ 6.3 และสุดท้ายเป็น Tablet จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ IOS จ านวน 114 คิดเป็นร้อยละ 
28.5 รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ Window จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Facebook มี
ค่าเฉลี่ย 5.8 รองลงมา ได้แก่ line@, Youtube, ค้นหาผ่านระบบ google (SEM , SEO), รูปภาพโป
รโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์, Comment ต่างๆใน
โพสต์หรือบทความ, บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ต
ไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์(KOL), E-mail และ SMS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.79, 5.68, 
4.84, 4.33, 4.28, 4.21, 4.17, 3.76, 3.74 และ 3.36 ตามล าดับ 

การเติมเงินของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีผู้บริโภคที่เคยเติมเงินจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71 และไม่เคยเติมเงิน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดับ 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 284 คน พบว่าความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เติมเงิน 1 ครั้ง/เดือน จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือเติมเงิน 2 ครั้ง/เดือน 
จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือเติมเงิน 4ครั้ง/เดือน จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 13.4 
และสุดท้ายคือเติมเงิน 3 ครั้ง/เดือน จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ จ านวนเงินการเติม
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ต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเติมครั้งละ 301-500 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
รองลงมาคือครั้งละ น้อยกว่า 300 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือครั้งละ 
501-1,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และสุดท้ายคือครั้งละ มากกว่า 1,000 บาท 
จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามล าดับ ลักษณะสินค้าที่ซื้อของกลุ่มตัวอย่างซื้อส่วนใหญ่เพ่ือสินค้า
เพ่ิมความสามารถให้แก่ตัวละคร จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาเป็นสินค้าเพ่ือความ
สวยงามหรือสินค้าแฟชั่นที่ไม่ได้เพ่ิมความสามารถให้กับตัวละคร จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 33.8 
ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้อสินค้าทั้ง 2 รูปแบบ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์
 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม ระยะเวลาที่เล่นเกม 
ความถี่ในการเล่นเกม ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ช่วงเวลาในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม ระยะเวลาที่เล่น เกม 
ความถี่ในการเล่นเกม ช่วงเวลาในการเล่นเกม ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ ของกลุ่มเป้าหมายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 20-25 ปี เป็น นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา ตรงกับการศึกษาของ ธนวันต์ แสงวิรุณ (2560) ที่พบว่ากลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด และตรงกับการวิจัยเชิงปริมาณของ บุหงา ชัยสุวรรณ 
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(2558) ที่พบว่านักเรียนใช้ Smartphone Internet และ Facebook ติดต่อกันโดยเฉลี่ยเกือบชั่วโมง
ครึ่ง และใช้ต่อเนื่องโดยไม่ท าอย่างอ่ืนนานสุดถึงเกือบ 2 ชั่วโมง รวมถึงตรงกับการส ารวจพฤติกรรม
การเล่นเกมจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน จากร้อยละ 39.7 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี พ.ศ. 2554 
และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวัยรุ่นไทยใช้เวลา
ในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูง
ที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือเฉลี่ยวันละ 60.7 นาที วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่เล่นเกม Legend Of Swordman เพ่ือความสนุกสนาน ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ธนวันต์       
แสงวิรุณ (2560) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจภายในระดับมากในการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์บน Platform 
Steam คือ เล่นเกมออนไลน์ท าให้สนุกสนาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ  Sproles & Kendall 
(1986, อ้างใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2558) ที่เสนอแบบจ าลองรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค (model 
of consumer decision-making styles) ว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจของซื้อสินค้าเพ่ือความ
เพลิดเพลิน เนื่องจากรู้สึกมีความสุขเมื่อได้จับจ่ายใช้สอย และมองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
ท าให้ตนเองมีความสุขและสนุกสนานผู้เล่นจึงตัดสินใจดาวน์โหลดเกม Legend Of Swordman 
ในช่วงเวลาที่เล่มเกม Legend Of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18.01 น. – 
24.00 น.ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2557) ที่พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG  มีความถี่ในการเล่นเกมทุกวันๆ ละ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน  
ในช่วง 20.00-24.00 น. และจากผลการศึกษาของ จิตติมา จารุวรรณ์ (2555) พบว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็เป็นช่วงที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเข้าใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอมากที่สุด คือ Facebook ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ก็เช่นกันได้มีการเปิดรับสื่อออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Facebook มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2554) ที่
กล่าวว่า Facebook ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของชาวออนไลน์ในปัจจุบัน ผู้คนที่เข้าไป
เชื่อมต่อส่วนใหญ่เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ทั้งข่าวสารจากแบรนด์ (Owned media) 
ข่าวสารจากเพจอ่ืนๆ (Earned media) หรือแม้แต่ข่าวสารจากโฆษณา Facebook (Paid media) 
ซึ่งสอดคล้องกับการจ าแนกสื่อออนไลน์ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
ศุภร เสรีรัตน์ ,ปณิศา มีจินดา , จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และอรทัย เลิศวรรณวิทย์  (2560)            
และแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ Todd Hunt and Brent D.Ruben (1993: p. 65,     
อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,2541) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 
ซึ่งจะเห็นได้จากสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายเลือกตัดสินใจซื้อเป็นไปตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เปิดรับข่าวสาร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเล่นเกม การเปิดรับสื่อและการ
ตัดสินใจซื้อของภายในเกมมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อกัน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

สมมติฐาน 

 

 

หัวข้อสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

 

หมายเหตุ 

1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

มีผล  

2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ 

มีผล  

3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

มีผล  

4 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 

มีผล ช่วงเวลาไม่มีผลต่อการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ 

5 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

มีผล  

6 การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ 

มีผล  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี และเลือกเปิดรับสื่อออนไลน์

ในชีวิตประจ าวันเป็น Facebook ดังนั้นจึงควรท าการตลาดออนไลน์โดยเน้นไปที่ Facebook Ads 
โดยก าหนดกลุ่มช่วงอายุ 20-25 ปี และจัดท าเนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสารบน Facebook Page เป็น
ช่องทางหลัก เพ่ือให้สารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด 

2. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 คน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในเกม
จ านวน 284 คน และมีการซื้อสินค้าที่เพ่ิมความสามารถให้กับตัวละครจ านวน 188 คน ดังนั้นจึงควร
น าสินค้าที่เพ่ิมความสามารถตัวละครมาจ าหน่ายภายในเกมมากกว่าสินค้าที่เป็นแฟชั่น เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับผู้ให้บริการ 

3. จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้ Livechat ในการมาแจ้งปัญหาหรือขอรับการแก้ไข
ปัญหาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น Livechat จึงเป็นสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่เหมาะกับการน ามาท า
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การตลาดเชิงรุกเพราะคนส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อช่องทางนี้อยู่แล้วถ้าสามารถน ามาปรับใช้เป็นเชิงรุกได้ก็
จะท าให้เรามีช่องทางในการท าการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

4. จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่มีอายุการเล่นอยู่ประมาณ 3-6 เดือน ดังนั้นทางผู้ให้
บริการจึงควรใช้สื่อออนไลน์กระตุ้นให้ผู้เล่นเก่าที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนกลับมาเล่น โดยการน าเสนอ
โปรโมทชั่นและข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

5. จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ดังนั้นจึงควรก าหนด
ช่วงเวลาให้เหมาะสมในการปล่อยโฆษณาหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อให้สารถึงผู้เล่นส่วนใหญ่ 

6. จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เติมเงินเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 300 – 500 บาท 
ดังนั้นทางผู้ให้บริการจึงควรมีโปรโมชั่น 2 แบบ เพื่อกระตุ้นให้เติมเยอะขึ้นต่อครั้งหรือจ าหน่ายสินค้าที่
กระตุ้นให้ต้องเติมเงินเป็นครั้งที่ 2 ของเดือน 
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