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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ น วัยรุ่นที่เคยใช้
บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่ว งเดือนเดือน
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2554 จํานวนทังสิ
้ ้น 400 ราย โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ่ีใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่า t-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่าง (Brown-forsythe) และการ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ใช้ สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ น วัยรุ่น เพศหญิง อายุตา่ํ กว่า 20 ปี ระดับการศึกษา
อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่
้ 6001 – 8000 บาท มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ /บริการ ด้ านราคา และด้ านส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่ น
ระดับดี และมีพฤติกรรม ดาวน์โหลดเกมส์ตะลุยด่าน มีมลู เหตุจงู ใจของก ารดาวน์โหลดเกมส์คอื เป็ น
เกมส์ยอดนิยม มีความถี่การใช้ บริ การอยูท่ ่ีระดับ 1-5 ครัง้ ส่วนใหญ่ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการดาวน์โหลดต่อ
ครัง้ ฟรี มีแนวโน้ มการใช้ บริ การอีกในอนาคตอยูท่ ี่ระดับ ไม่แน่ใจ มีการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการอยูท่ ี่
ระดับ ไม่แน่ใจ
การทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคตแตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคที่มี อายุ แหละระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน ต่อครัง้
แตกต่างกัน
3. ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่การใช้ บริการ และด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการดังนี ้
3.1 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 2,001-4,000 บาท มีพฤติกรรมด้ านความถีใ่ นการใช้บริการ
ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 6,001-8,000 บาท

3.2 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท, 4,001-6,000 บาท,
6,001-8,000 บาท มีพฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน
8,001 บาทขึ ้นไป
4. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ และด้ านราคา โดยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ย ด้ านการกลับมาใช้
บริการอีกครัง้ และด้ านแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
5. ทัศนคติด้าน ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกด้ าน
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This research is to study the behavior and attitude toward downloading games
services on mobile phone consumers in Bangkok. The sample is 400 teenagers in Bangkok
who have used a mobile phone to download game service in the Bangkok during the month
of January – March 2011 a Questionnaire was use ad the tool for collecting data. The
statistics methods used to analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way ANOVA, Brown-forsythe and analysis of the correlation coefficient Pearson.
The research showed that the majority of consumers are female teenager, aged
below 20 years, educational level is lower than Bachelor level, with the average income per
month from 6001-8000 Baht. Their attitudes in products/services, prices and the marketing
mix are in the good level and their frequency in loading action game, which is the popular
downloaded game, is about 1-5 times most downloaded game are free of charge, tendency
in using the download service again is at uncertain level and tendency in suggesting service
to others is also at uncertain level
The statistics analysis results show that
1. The consumers with different gender have different behavior in the levels of the
tendency to use download services again in the future.
2. The consumers with different ages and different education level have different
behavior in term of frequency of using download services within a 3 month time.
3. The consumers with different income per month have different behavior in the
frequency of using download services time and also in term of suggestion the services to
others as below
3.1 The consumers with income 2,001 – 4,000 Baht per month have the frequency
in downloading within a 3 moth time lower than the consumer with income 6,001 – 8,000 Baht

3.2 The consumers with income less than or equal 2,000 Baht, 4,001 – 6000 Baht
and 6,001 – 8,000 Baht per month have the behavior in term of suggestion the services to
others lower than the consumer with income 8,001 Baht and up.
4. The consumers’ overall attitude toward products/services aspect are correlated
with their behavior in downloading games on mobile phone, prices, the tendency to use
download services again in the future and in term of suggestion
5. The consumers’ attitude toward the marketing mix aspect in overall are correlated
with their behavior in downloading games on mobile phone, all of behavior
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ประกาศคุณูปการ
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อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร .ธนภูมิ อติ เวทิน และ อาจารย์ ดร.ลํ่าสัน เลิศกุลประหยัด ที่ได้
ให้ คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ในการทําวิจยั ตลอดจนการตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่อง จน
ทําให้ สารนิพนธ์ฉบับนี ้เสร็ จสมบูรณ์ลลุ ว่ งไปด้ วยดี ผู้วจิ ยั รู้สกึ ซาบซึ ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีคา่
ในการตอบแบบสอบถามซึง่ มีสว่ นสําคัญทําให้ งานวิจยั สําเร็จลุลว่ งเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอบคุณทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อนสนิท ที่
เป็ นกําลังใจอย่างดีและคอยช่วยเหลือแนะนําการทําสารนิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นอย่างดี
สุดท้ ายนี คุ้ ณประโยชน์และความดีอนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนีผู้ ้ วิจยั ขอมอบแด่ผ้ มู ีพระคุณที่
ได้ ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้อนั เป็ นพื ้นฐานสําคัญและประสบการณ์ตา่ งๆ ในการศึกษาให้ แก่ผ้ วู จิ ยั
สามารถศึกษาและทําสารนิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็จสม บูรณ์ อันประกอบไปด้ วยคณาจารย์ทกุ ท่าน ที่ให้ การ
สนับสนุนทางการศึกษาและคอยเป็ นกําลังใจแก่ผ้ วู จิ ยั ตลอดมา
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สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ภูมิหลัง
ความมุง่ หมายของงานวิจยั
ความสําคัญของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศกึ ษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
นํายามศัพท์เฉพาะ
สมมติฐานของการวิจยั

หน้ า
1
1
2
2
3
3
3
5
6
7

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ
ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ทฤษฎีด้านทัศนคติของผู้บริ โภค
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

8
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29

3 วิธีการดําเนินการศึกษาค้ นคว้ า
การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ขันตอนในการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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สารบัญ (ต่ อ)
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บทนํา
ภูมิหลัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่ปัจจุบนั กลายเป็ นปั จจัยสําคัญของชีวิตคนเมือง
เนื่องจากสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เติมโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนันระบบการติ
้
ดต่อสื่อสาร
ได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญและจําเป็ นอย่างมากในชีวติ ประจําวัน เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเครื่ องมือ
ที่อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร พกพาได้ งา่ ย ทําให้ ตลาดการแข่งขันในกลุม่ ธุรกิจนี ้ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมเป็ นการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ หนั มาแข่งขันในเรื่ อง การบริ การลูกค้ า หรื อบริการเสริมมากยิง่ ขึ ้น
ธุรกิจสื่อมัลติมีเดียเป็ นหนึง่ ในบริการภายใต้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็ นธุรกิจที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องทุกปี ในครึ่งปี ที่ผา่ นมาอาจชะลอตัวไปบ้ าง ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจ และปั จจัย
ลบอื่นๆ ในประเทศ เช่น สถานการณ์การเมือง เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ ้น หรื อเพราะพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันมากขึ ้น ทังรสนิ
้ ยมและอุปกรณ์มือถือที่ใช้ ทําให้ ธุรกิจ สื่อมัลติมีเดีย ต้ อง
สร้ างสื่อมัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบสําหรับผู้บริโภคแต่ละ กลุม่ อย่างเช่น ธุรกิจดาวน์โหลดริงโทน
ในปั จจุบนั จะมียอดการ ดาวน์โหลดเพลงประเภทต่างๆ กระจัดกระจายเป็ นกลุม่ ลูกค้ าย่อยมากกว่า
กลุม่ ใหญ่ ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ โทรศัพท์มือถือที่รองรับการดาวน์โหลดอาจจะมีไม่มาก และการใช้ บริการ
ดาวน์โหลดยังไม่แพร่หลาย แต่ปัจจุบนั นี ้ เครื่ องโทรศัพท์ราคาถูกก็สามารถใช้ บริการได้
ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ได้ พฒ
ั นาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ ออกมามากมาย อีกทังเทคโนโลยี
้
ที่
พัฒนาๆไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากเดิม โทรศัพท์มือถือเป็ น
เพียงการสื่อสารด้ วยเสียง แต่ในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือมีความสามารถมากยิ่งขึ ้นทังในด้
้ านการสื่อสาร
ด้ วยเสียง และภาพพร้ อมๆกัน อีกทังโทรศั
้
พท์มือถือยังสามารถ ทําสิง่ ต่างๆ ได้ เสมือนคอมพิวเตอร์
้ น้ เมื่อ พฤติกรรมของผู้บริโภค
เครื่ องหนึง่ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกในการ ใช้ งาน กันมากยิ่งขึ ้น ดังนั
เปลี่ยนไป ธุรกิจดาวน์โหลด มัลติมีเดียบน มือถือ จึงต้ องปรับเปลี่ยนตามเพื่อให้ สอดคล้ องกับตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมีส่ือมัลติมีเดียหลักซึง่ ครองตลาดส่วนใหญ่ได้ ก็กระจายความต้ องการที่
หลากหลายมากขึ ้น อีกทังผู
้ ้ ผลิตโทรศัพท์มือถือก็มีการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะ
เป็ นระบบมือถือหน้ าจอสัมผัส ระบบประมวลผลบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบตั กิ ารบนโทรศัพท์มือถือ
หรื อระบบอีเมลบนโทรศัพท์ ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นตัว กระตุ้นให้ ธุรกิจดาวน์โหลด สื่อมัลติมีเดีย ต้ องลุกขึ ้น
ปรับตัวด้ านการตลาด ทังในแง่
้
ของการหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ และการพัฒนา
ด้ านระบบการให้ บริ การ เกมส์ก็เป็ นหนึง่ ในแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1
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จากอดีต ที่เกมส์จะเป็ นรูปแบบที่เรี ยบง่าย ภาพขาว -ดํา อย่างเช่นเกมส์งบู นโทรศัพท์มือถือโนเกีย
จนกระทัง่ ในปั จจุบนั พัฒนามาเป็ นเกมส์ที่ให้ ภาพสีและมุมมองเป็ นภาพสามมิติ ดังนันจะเห็
้
นว่าตลาด
เกมส์บนโทรศัพท์มือถือนันมี
้ การพัฒนาตลอดเวลา ควบคูไ่ ปกับเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือที่ก้าวหน้ า
อย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภค และเพื่อชิงความได้ เป รี ยบในเชิงธุรกิจ จึง
จําเป็ นที่ผ้ ปู ระกอบการควรจะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ให้ รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ
จากเหตุผลที่กล่าวมานี ้ทําให้ ผู้วิจยั สนใจ ที่จะศึกษา ทัศนคติ ต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัยด้ าน ทัศนคติ และจะ นําผล
การศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนกลยุทธิ์ ทางการตลาด เพื่อให้ ตอบสนองกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
มีผลต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขต กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ ต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ เป็ นแนวทางสําหรับผู้ให้ บริก ารนําผลการวิจยั ไปปรับ
เลือกใช้ ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ เลือกใช้ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ให้ สอดคล้ อง กับ
พฤติ กรรมของผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย สามารถสนองตอบความต้ องการ และความพึงพอใจของกลุม่
ผู้บริ โภคได้
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือประชากรวัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ประชากร วัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้ วิธีการคํานวณหา
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รการหาตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร (กัลยา วานิชบัญชา . 2548: 28)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ดังนันขนาดตั
้
วอย่างที่คาํ นวณได้ เท่ากับ 385
ตัวอย่าง เพิม่ จํานวนตัวอย่าง 5 % หรื อเท่ากับจํานวน 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เป็ นจํานวน 400 ตัวอย่าง

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี
1.2.2 16 – 20 ปี
1.2.3 21 ปี ขึ ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 มัธยมศึกษาตอนต้ น
1.3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.3.3 ปวช/ปวส
1.3.4 ปริ ญญาตรี
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1.4 รายได้ ตอ่ เดือน
1.4.1 ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2000 บาท
1.4.2 2001 – 4000 บาท
1.4.3 4001 - 6000 บาท
1.4.4 6001 - 8000 บาท
1.4.5 8001 บาทขึ ้นไป
2. ทัศนคติตอ่ เกมส์
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ
2.2 ด้ านราคา
2.3 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

5

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ ตอ่ การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ ตอ่ เดือน

ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
- ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริ การ
- ด้ านราคา
- ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

พฤติกรรมการดาวน์ โหลดเกมส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้บริโภค หมายถึง วัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิดในลักษณะที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย แสดงออกใน
ลักษณะที่พอใจ หรื อไม่พอใจ ในด้ านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ /บริ การ หมายถึง ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้ บริการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของคุณภาพของสินค้ า
2.2 ด้ านราคา หมายถึง ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของราคาและจํานวนเงินที่จา่ ยไป
2.3 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึง ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้ บริการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่นอที่ ในส่วนของการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริ โภคสนใจใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น
3. พฤติกรรมการดาวน์โหลด หมายถึง การกระทําของวัยรุ่นที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าภายใน
จิตใจ ต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การดาวน์โหลด หมายถึง การส่งผ่านข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรับข้ อมูล แฟ้มข้ อมูล หรื อโปรแกรมเข้ าสูโ่ ทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เราใช้ อยู่
5. เกมส์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อความบันเทิงชนิดหนึง่ ในรูปของการนําเอา
เกมส์มาประยุกต์เล่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ ภาษาทางคอมพิวเตอร์ มาเขียนตามแนวทางของ
ผู้สร้ างเกมส์ ลักษณะทั่วไปของเกมส์คือ เป็ นการจําลองสถานการณ์เพื่อให้ ผ้ เู ล่นแก้ ไขปั ญหา โดยจะมี
กฎเกณฑ์ และเป้าหมายแตกต่างกันไป
5.1 เกมส์ตะลุยด่าน หมายถึง เกมส์ที่ผ้ เู ล่นจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึง่ และต้ อง
กระทําเป้าหมายในเกมให้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้
5.2 เกมส์ลบั สมอง หมายถึง เกมส์ท่ี มกั จะเน้ นการแก้ ปริศนา ปั ญหาต่างๆ มีตงแต่
ั ้ ระดับ
ง่ายไปจนถึงซับซ้ อน
5.3 เกมส์กีฬา หมายถึง เกมส์ที่จําลองการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
5.4 เกมส์ยงิ ปื น หมายถึง เกมส์ท่ีให้ ผ้ เู ล่นสวมบทบาทผ่านมุมมองจากสายตาตัวละคร
ตัวหนึง่ แล้ วต่อสู้ผา่ นด่านต่างๆ
5.5 เกมส์ตอ่ สู้ หมายถึง เกมส์ที่ใช้ การบังคับทิศทางและการกระทําของตัวละครในเกม
เพื่อผ่านด่านต่างๆไปให้ ได้
5.6 เกมส์รถแข่ง หมายถึงเกมส์ที่จําลองการแข่งขันขับรถในรถแต่ละประเภท
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5.7 เกมส์เลี ้ยงสัตว์ หมายถึง เกมส์ที่จะจําลองให้ ผ้ เู ล่นได้ เลี ้ยงสัตว์ตา่ งๆ ในเกม สําหรับ ผู้
เล่นบางคนที่อยากจะเลี ้ยงแต่สถานภาพไม่อํานวย
5.8 เกมส์วางแผนการรบ หมายถึง เกมส์ท่ีเน้ นการควบคุมกองทัพซึง่ ประกอบไปด้ วย
หน่วยทหารย่อยๆ เข้ าเข้ าทําการสู้รบกัน
6. โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ โทรศัพท์มือถือ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ ใน การสื่อสาร
สองทางผ่าน โทรศั พท์มือถือใช้ คลื่นวิทยุ ในการติดต่อกับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่าน สถานีฐาน
โดยเครื อข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้ บริการจะเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือของผู้ให้ บริ การอื่น
5

1

5

1

1

5

5

สมมุตฐิ านของการวิจัย
1. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อ พฤติกรรม การดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่การใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการดาวน์โหลดเกมส์ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ และ ด้ านการแนะนําการใช้ บริการ
ดาวน์โหลดเกมส์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นําเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวความคิดด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภค
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่วนประสมทางการตลาด
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ได้ กล่าวถึงลักษณะผู้รับสารที่วเิ คราะห์ตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป โดยมีความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมี
อิทธิพลต่อการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจยั ที่พิสจู น์วา่ คุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิงที่
ต่างกันส่งผลให้ การสื่อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับการชมภาพยนตร์ โทรทัศน์
ของเด็กวัยรุ่น พบว่าเด็กวัยรุ่นชายสนใจภาพยนตร์ สงคารมและจารกรรมมากที่สดุ ส่วนเด็กวัยรุ่นหญิง
สนใจภาพยนตร์ วทิ ยาศาสตร์ มากที่สดุ แต่ก็มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่แสดงว่าชายและหญิงมีการสื่อสาร
และรับสื่อไม่ตา่ งกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่อายุตา่ งกันให้ เชื่อฟั ง หรื อเปลี่ยนทัศนคติหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
นันมี
้ ความยากง่ายต่างกัน ยิง่ มีอายุมากกว่าที่จะสอนให้ เชื่อฟั ง ให้ เปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยน
พฤติกรรมก็ยง่ิ ยากขึ ้น การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และ ดีเรฟ์ (I.L.Janis; &
D.Rife. n.d.) ได้ ทําการวิจยั และให้ ผลสรุปว่า การชักจูงจิตใจหรื อโน้ มน้ าวจิตใจของคนจะยากขึ ้นตาม
อายุของคนที่เพิ่มขึ ้น อาจุยงั มีความสัมพันธ์ของข่าวสารและสื่ออีกด้ วย เช่น ภาษาที่ใช้ ในวัยต่างกัน
ก็ยงั มีความต่างกัน โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุม่ สาว สูงกว่าผู้สงู อายุ เป็ นต้ น

9
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจยั หลายชิ ้นที่ชี ้ว่า การศึกษาของผู้รับสารนันทํ
้ าให้ ผ้ รู ับสารมีพฤติกรรมการ
สื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่คอ่ ยเชื่ออะไรง่ายๆและมักเปิ ดรับสื่อ
สิ่งพิมพ์มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้
เชื ้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดย
มีรายงานหลายเรื่ องที่ได้ พิสจู น์แล้ วว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนันมี
้ อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของคน การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ ตอ่ เดือน ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สําคัญ และสถิตทิ ี่วดั ได้ ของประชากร
และช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้ านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิบาย
ถึงความคิดและความรู้สกึ ของกลุม่ เป้าหมายนัน้ ข้ อมูลด้ านประชากรจะสามารถ เข้ าถึงและมีประสิทธิผล
ต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538: 41)
คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน (ปรมะ
สตะเวทิน. 2533:112) โดยวิเคราะห์จากปั จจัยดังนี ้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้ บคุ คลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโน้ มมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความ
ต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย (Will, Goldhabers; & Yates. 1980: P87)
นอกจากนี ้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยมและ
ทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทําให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุ
น้ อยมักจะมีความคิดเสรี นยิ ม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คน
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นยิ ม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุ
น้ อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติ ที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ ส่ือมวลชนก็ตา่ งกันคนที่มีอายุ
มากมักจะใช้ ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทําให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคน
ที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้มีความกว้ างขวางและเข้ าใจ
สารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษา
ตํ่ามักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ ส่ือ
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจํากัด ก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิง่ พิมพ์
มากกว่าประเภทอื่น
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4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีตอ่ ผู้สง่ สาร เพราะแต่ละคนมี วัฒนธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ตา่ งกัน
จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีกล่าวมา ผู้วจิ ยั ได้ นํากรอบแนวความคิดนี ้มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
ค้ นหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่มีผลต่อการใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. ทฤษฏีด้านทัศนคติของผู้บริโภค

ทัศนคติ (Attitude) คือ การแสดงออกของความรู้สกึ ซึง่ เกิดจากการเรี ยนรู้ท่ีมีตอ่ สิง่ เร้ าต่างๆ
ซึง่ ประเมินผลออกมาในลักษณะของความชอบหรื อไม่ชอบ ความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจในสิ่งต่างๆ
นักจิตวิทยาหรื อนักวิชาการหลายท่านจึงได้ กําหนดความหมายที่เกี่ยวกับทัศนคติไว้ มากมายที่แตกต่าง
กันตามความเชื่อและทฤษฏีของแต่ละท่านดังต่อไปนี ้
ชิฟแมน และ คานุก. (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) ได้ กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง
ความโน้ มเอียงที่เรี ยนรู้ เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับ ลักษณะที่พงึ พอใจหรื อไม่พงึ พอใจที่มีตอ่ สิ่ง
ใดสิ่งหนึง่ หรื ออาจหมายถึง การแสดงความรู้สกึ ภายในที่ สะท้ อนว่าบุคคลมีความโน้ มเอียง พอใจ
หรื อไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้ า บริการ ร้ านค้ าปลีก เนื่องจากเป็ นผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรื อทําอะไร
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคนอื่นๆ (2542: 44) ได้ กล่าวไว้ วา่ ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิด
ของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ ผู้บริ โภคเรี ยนรู้จากป ระสบการณ์ในอดีต โดยใช้ เป็ นตัวเชื่อมระหว่าง
ความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ เครื่ องมือการโฆษณาเพื่อสร้ างทัศนคติท่ีดตี อ่ ผลิตภัณฑ์
และตราสินค้ า
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 106) ได้ กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้ มเอียงที่เรี ยนรู้
เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับลักษณะที่พงึ พอใจ หรื อไม่พงึ พอใจที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ (Schiffman;
& Kanuk. 1994: 657) หรื ออาจหมายถึง การแสดงความรู้สกึ ภายในที่สะท้ อนว่าบุคคลมีความโน้ มเอียง
พอใจหรื อไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้ า บริการ ร้ านค้ าปลีก เนื่องจากเป็ นผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรื อทําอะไร
(เสรี วงษ์ มณฑา. 2542. การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค. หน้ า 106.)
โบวี่ ฮุสตัน และ ทริ ล (Bovee , Houston; & Thrill. 1995: 121) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง
ความโน้ มเอียงในด้ านบวก (Positive) หรื อความโน้ มเอียงในด้ านลบ (Negative inclination) ของบุคคลที่
มีตอ่ สินค้ า บุคคล สถานที่ แนวคิด หรื อประเด็นต่าง ๆ ซึง่ มีทศั นคติมีความสําคัญมากต่อนักการตลาด
เพราะทัศนคติมีความสัมพันธ์ตอ่ กระบวนการซื ้อ และการกระทําการซื ้อของผู้บริโภคทังหลาย
้
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คําว่า Attitude ภาษาไทยมีคาํ หลายคํา เช่น ทัศนคติ เจตคติ ท่าทีความรู้สกึ แต่ใน ความหมาย
ของศัพท์ คือ ความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิ (Readiness to act) ถ้ าเรามีทา่ ทีความรู้สกึ หรื อทัศนคติในเชิงบวก
เราย่อมปฏิบตั อิ อกมาในทางบวก แต่ถ้าเรามีทา่ ทีความรู้สกึ ในเชิงลบ เราก็ปฏิบตั อิ อกมาในทางลบ
ทัศนคติจงึ มีลกั ษณะ
1. ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) ทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ อกมาในทางบวก(Actpositively)
2. ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude) ทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ อกมาในทางลบ(Actnegatively)
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากทัศนคติ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ก. K = Knowledge เป็ นการเกิดความรู้ เช่น ทราบใหม่วา่ สินค้ าตัวนี ้ขายที่ใด ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้
ฉายที่ใด เมื่อเราทราบแล้ ว ขันต่
้ อไปของพฤติกรรมคือ
ข. A = Attitude เป็ นการเกิดทัศนคติเมื่อเกิดความรู้ในขันต่
้ อมาจะเกิดความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบ
ทราบแล้ วชอบหรื อไม่ซึง่ ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) จะส่งผลไปที่การกระทํา(Practice)
ค. P = Practice เป็ นการเกิดการกระทําหลังจากที่เกิดความรู้และทัศนคติแล้ ว ก็จะเกิดการ
กระทํา
ผู้บริโภคจะ ประเมินทัศนคติโดยการถามคําถามหรื อการลงความเห็นจากพฤติกรรม
กระบวนการของผู้บริ โภคมีทศั นคติด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์นนั ้ สิง่ นี ้แสดงข้ อเสนอว่าความ เป็ นสากล
ทังหมดของพฤติ
้
กรรมผู้บริ โภคจะสอดคล้ องกับการซื ้อ การเสนอแนะกับบุคคลอื่น การจัดลําดับการ
ประเมินผลความเชื่อถือและความตังใจที
้ ่สมั พันธ์กบั ทัศนคติ ลักษณะทัศนคติ มีดงั นี ้
1. ทัศนคติที่มีตอ่ สิ่งหนึง่ คําว่า สิ่งหนึง่ (Object) ในความหมายของทัศนคติที่มงุ่ สูผ่ ้ บู ริโภค
จะสามารถตีความอย่างกว้ างว่า ประกอบด้ วยแนวความคิดการบริโภคเฉพาะอย่างหรื อแนวความคิดที่
สัมพันธ์กบั การตลาดเช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า บริการ ความเป็ นเจ้ าของการใช้
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา ราคา สื่อกลาง หรื อผู้ค้าปลีก
2. ทัศนคติมีความโน้ มเอียงเกิดจากการเรี ยนรู้ (Attitudes are a learned predisposition)มี
การตกลงกันว่า ทัศนคติมีการเรี ยนรู้ได้ ซึง่ หมายความว่า ทัศนคติเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ เรี ยนรู้
เป็ นผลจากประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้ อมูลที่ได้ รับจากบุคคลอื่นและ การเปิ ดรับจาก
สื่อมวลชน เช่น การโฆษณาเป็ นสิง่ สําคัญที่จะระลึกว่า ในขณะมีทศั นคติอาจ เกิดจากพฤติกรรม สิ่งนี ้มี
ความหมายไม่ตรงกับคําว่าพฤติกรรม แต่จะสะท้ อนถึงการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจของ
ทัศนคติ ซึง่ อาจจะเป็ นการชักจูงผู้บริ โภคที่มีตอ่ พฤติกรรมเฉพาะอย่างหรื อขับไล่ผ้ บู ริโภคจากพฤติกรรม
เฉพาะอย่าง
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3. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง (Attitudes have consistency) ลักษณะของทัศนคติก็คอื ความ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมที่แสดงออกแม้ วา่ จะมีแนวโน้ มคงที่ แต่ทศั นคติไม่จําเป็ นต้ องถาวรสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เป็ นสิ่งสําคัญที่จะแสดงถึงความหมายของคําว่า ไม่เปลี่ยนแปลง (Consistency)
โดยทัว่ ไปเราคาดหวังว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคที่จะตอบสนองต่อทัศนคติ ตัวอย่าง ผู้บริโภคมองรถ ยนต์
เยอรมันว่า เป็ นรถที่มีความหรูหรา ภาพลักษณ์สงู มองรถยนต์ญี่ปนว่
ุ่ ามีคณ
ุ ภาพดี ดังนันถ้
้ าผู้บริ โภค
ต้ องการรถที่หรูหรา ภาพลักษณ์สงู ก็จะเลือกรถยนต์เยอรมัน ถ้ าผู้บริโภคต้ องการรถที่มีคณ
ุ ภาพดี ราคา
ตํ่าก็จะซื ้อรถยนต์ญี่ปนุ่
4. ทัศนคติเกิดขึ ้นในแต่ละสถานการณ์ (Attitude occur within a situation) ทัศนคติเกิดขึ ้น
ภายใน เหตุการณ์และถูกกระทบโดยสถานการณ์ สถานการณ์ (Situation) หมายถึงเหตุการณ์หรื อ
โอกาสซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะช่วงเวลา
มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
สถานการณ์เฉพาะอย่างอาจเป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริโภคมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับทัศนคติก็ได้ แต่ละ
บุคคลจะมีทศั นคติตอ่ พฤติกรรมเฉพาะอย่างที่แตกต่างกันขึ ้นกับสถานการณ์เฉพาะอย่างด้ วย
สิ่ง
สําคัญที่จะทําความเข้ าใจถึงวิธีการที่ทศั นคติของผู้บริโภคแตกต่างในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ มีประโยชน์
ที่จะรู้ถึงความพึงพอใจของผู้บริ โภค
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ (Structural model of attitudes) การทําความเข้ าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาได้ สร้ างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้ างของทัศนคติการ
กําหนดส่วนประกอบของทัศ นคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมที่คาดคะเน ต่อมาจะสํารวจโมเดลทัศนคติท่ี
สําคัญหลายประการ แต่ละโมเดลมีทศั นคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับส่วน ประกอบของทัศนคติและวิธีการ
ซึง่ ส่วนต่างๆ เหล่านี ้มีการจัดหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดดังนี ้
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พฤติกรรม
(Co Native)

ความเข้ าใจ

ความรู้สกึ
(Affective

(Cognitive)

ภาพประกอบ 1 โมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model)
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ. (2538). พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค. หน้ า 143.
โมเดลทัศนคติ ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ
1. ส่วนของความเข้ าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหนึง่ ของโมเดล องค์ประกอบ
ทัศนคติ 3 ประการ ซึง่ แสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และ ความเชื่อถือ (Beliefs)
ซึง่ ผู้บริ โภคมีตอ่ ความคิดหรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658)
ส่วนของความเข้ าใจเป็ นส่วนประกอบส่วนแรก ซึง่ ก็คอื ความรู้และการรับรู้ท่ีได้ รับจากการประสมกับ
ประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องจากหลายแหล่ง ข้ อมูลความรู้นี ้และผลกระทบ
ต่อการรับรู้จะกําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึง่ หมายถึง สภาพด้ านจิตใจ ซึง่ สะท้ อนความรู้เฉพาะอย่าง
ของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ ก็คือ การที่ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติตอ่
สิ่งหนึง่ คุณสมบัตขิ องสิ่งหนึง่ หรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนําไปสูผ่ ลลัพธ์เฉพาะอย่าง
2. ส่วนของความรู้สกึ (Affective component) หมายถึง ส่วนของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ
3 ประการซึง่ สะท้ อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู้สกั (Feeling) ของผู้บริโภคที่มีตอ่ ความคิดหรื อ
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) ส่วนของอารมณ์และความรู้สกึ มี
การค้ นพบโดยผู้วจิ ยั ผู้บริ โภค ซึง่ มีการประเมินผลเบื ้องต้ น โดยธรรมชาติ ซึง่ มีการค้ นพบโดยการวิจยั
ผู้บริ โภค ซึง่ ประเมินทัศนคติตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยการให้ คะแนนความ พึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ ดีหรื อ
เลว เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย การวิจยั ได้ ระบุวา่ สภาพอารมณ์ จะสามารถเพิม่ ประสบการณ์ด้านบวก
หรื อลบ ซึง่ ประสบการณ์จะมีผลกระทบด้ านจิตใจและวิธี ซึง่ บุคคลปฏิบตั กิ ารใช้ การวัดการประเมินผล
ถึงทัศนคติตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยอาศัยเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-ไม่ยินดี
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3. ส่วนของพฤติกรรม (Co-native component หรื อ Behavior หรื อ Doing) หมายถึ งส่วน
หนึง่ ของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึง่ สะท้ อนถึงความน่าจะเป็ นหรื อแนวโน้ มที่จะมี
พฤติกรรมของผู้บริ โภค ด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ ต่อทัศนคติที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื ออาจหมายถึงความตังใจที
้ ่
จะซื ้อ (Intention to buy) ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658)จากความหมายนี ้
ส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น รวมทังพฤติ
้ กรรมและความตังใจพฤติ
้
กรรม (Co native)
ความรู้สกึ ความเข้ าใจของผู้บริ โภคด้ วยคะแนนความตังใจของผู
้
้ ซื ้อสามารถนําไปใช้ เพื่อประเมินความน่จะา
เป็ นของการซื ้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค หรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎีและแนวคิดด้ านทัศนคติของผู้บริโภคมาใช้ ในการอธิบาย
กรอบทัศนคติของผู้บริ โภค ที่มีตอ่ การใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของ
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
3.1 ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (Kotler. 2552: 24) ได้ ให้ ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง
เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
ซึง่ กิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี ้ให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้ วย ทุกสิง่ ทุกอย่างที่กิจการใช้ เพื่อให้ มีอทิ ธิพลโน้ มน้ าวความต้ องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังที่ร้ ูจกั กันคือ 4P’s อันได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เสรี วงษ์ มณฑา (2547: 17) ได้ ให้ ความหมายว่าส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึง่ ใช้ รวมกันเพื่อตอบสนองควา มพึงพอใจแก่กลุม่ เป้าหมายหรื อเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ ร่วมกันเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์กร
ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 34) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมที่เข้ ากันได้
อย่างดีเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของการกําหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่ขายและระบบ
การจัดจําหน่ายซึง่ ได้ มีการจัดออกแบบเพื่อใช้ สําหรับการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคที่ต้องการ
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ วา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถือ
เป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารการตลาด การจะทําให้ การดําเนินงานของกิจการประสบควา มสําเร็ จได้
ขึ ้นอยูก่ บั การปรับปรุงความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี ้
เพื่อให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดเป้าหมายให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
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3.2 องค์ ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (Kotler. 2552: 123) ได้ กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด สามารถแบ่ง
ออกได้ ดงั นี ้
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เสนอให้ แก่ตลาด เพื่อสร้ างความสนใจ
การเป็ นเจ้ าของการใช้ หรื อการบริ โภค โดยจะต้ องตอบสนองความต้ องการและความจําเป็ น อย่างไร
ก็ตามผลิตภัณฑ์มไิ ด้ หมายความถึงเพียงแค่สนิ ค้ าที่จบั ต้ องได้ แต่ผลิตภัณฑ์ยงั หมายถึง วัตถุทางกายภาพ
บริ การ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ องค์การแนวความคิด หรื อสิ่งต่าง ๆ ข้ างต้ นรวมกัน
ผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 5 ระดับ ได้ แก่
3.2.1.1 ประโยชน์หลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชน์พื ้นฐานที่ผ้ บู ริโภคได้ รับ
จากการซื ้อสินค้ าโดยตรง
3.2.1.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible product) หรื อผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน (Basic
product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผ้ บู ริโภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู้ได้ ซึง่ เป็ นส่วนที่เสริมผลิตภัณฑ์
ให้ ทําหน้ าที่ได้ สมบูรณ์ขึ ้น ซึง่ อาจจะเป็ นคุณภาพ (Quality) รูปร่างลักษณะ (Feature) รูปแบบ (Style)
การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) ตราสินค้ า (Brand) และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ (Other physical
product)
3.2.1.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (Expect product) หมายถึง กลุม่ ของคุณสมบัตแิ ละ
เงื่อนไขที่ผ้ ซู ื ้อคาดหวังว่าจะได้ รับและใช้ เป็ นข้ อตกลงจากการซื ้อสินค้ า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
จะคํานึงถึงความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก (Customer’s satisfaction)
3.2.1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม
หรื อบริการที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับควบคูก่ บั การซื ้อสินค้ าประกอบด้ วยบริการก่อนและหลังการขาย เช่น การ
ติดตัง้ (Installation) การขนส่ง (Transportation) การรับประกัน (Insurance) การให้ สินเชื่อ (Credit)
และการให้ บริ การอื่น ๆ (Service)
3.2.1.5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไปเพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าในอนาคต
คุณสมบัตทิ ี่สําคัญของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัตทิ ี่สําคัญของผลิตภัณฑ์ที่นกั การตลาดจะต้ องคํานึงถึง มีรายละเอียดดังนี ้
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็ นการวัดการทํางาน และวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้ า และคุณภาพที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
ถ้ าสินค้ าคุณภาพตํ่า ผู้ซื ้อจะไม่ซื ้อซํ ้า ถ้ าสินค้ าคุณภาพสูงเกินอํานาจซื ้อของ ผู้บริโภค สินค้ าก็ขายไม่ได้
นักการตลาดต้ องพิจารณาว่า สินค้ าควรมีคณ
ุ ภาพระดับใดบ้ าง และต้ นทุนเท่าใดจึงจะเป็ นที่พอใจของ
ผู้บริ โภค รวมทังคุ
้ ณภาพสินค้ าต้ องสมํ่าเสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะสร้ างการยอมรับ ความเชื่อถือที่
มีตอ่ ตัวสินค้ าทุกครัง้ ที่ซื ้อ ดังนัน้ ผู้ผลิตจึงต้ องมีการควบคุมคุณภาพสินค้ า(Quality Control) อยูเ่ สมอ
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2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้ า (Physical Characteristics of Goods) เป็ นรูปร่าง
ลักษณะที่ลกู ค้ าสามารถมองเห็นได้ สามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง
3. ราคา (Price) เป็ นจํานวนเงินที่บคุ คลจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ า หรื อบริการ ซึง่ แสดงเป็ นมูลค่า
(Value) ที่ผ้ บู ริ โภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากสินค้ า หรื อบริการ ซึง่ ราคานันจะมี
้
ส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริโภคด้ วย โดยการตัดสินใจตังราคานั
้
นจะต้
้ องสอดคล้ อ งกับ
ปรัชญา หรื อแนวคิดทางการตลาด การตัดสินใจด้ านราคาไม่จําเป็ นว่าจะต้ องเป็ นราคาสูง หรื อราคาตํ่า
แต่เป็ นราคาที่ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า คือถ้ าผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ ามีคณ
ุ ค่าเราก็สามารถจะ
ตังราคาที
้
่สงู ได้ และการปรับขึ ้นราคาหรื อการปรับลดราคาจะต้ องพิจารณา ถึงความอ่อนไหวด้ านราคา
ของผู้บริโภคด้ วย
4. ซื่อเสียงของผู้ขาย หรื อตราสินค้ า (Brand) หมายถึง คํา (Term) สัญลักษณ์ (Symbol)การ
ออกแบบ (Design) หรื อส่วนประสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้ าและบริการของผู้ขายรายใดราย
หนึง่ หรื อกลุม่ ของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่ แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน การตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ซื่อเสียงของผู้ขาย หรื อตราสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าที่เจาะจงซื ้อ เช่น
กระเป๋ าหลุยส์วกิ ตอง เสื ้อเวอร์ ซาเช่ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคตัดสินใจซื ้อด้ วยหลักเหตุผลด้ านจิตวิทยา
ไม่ใช่เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อประโยชน์ท่ีได้ รับ ด้ วยเหตุนี ้นักการตลาดจึงต้ องมีการพัฒนาคุณค่า
ตราสินค้ า (Brand Equity) กล่าวคือ ต้ องมีการพัฒนาการใช้ เครื่ องมือการตลาด ไม่วา่ จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ หรื อการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดการรับรู้ คุณค่าตรา
สินค้ านันจึ
้ งเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่นกั การตลาดจะต้ องคํานึงถึงเพื่อพัฒนาตราสินค้ าให้ มีคณ
ุ ค่าต่อ
สินค้ า
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบ และการผลิตสิ่ง
บรรจุหรื อสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นตัวทําให้ เกิดการรับรู้ คือการมองเห็นสินค้ า เมื่อลูกค้ า
เกิดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์ก็จะนําไปสูก่ ารจูงใจให้ เกิดความต้ องการซื ้อและเกิดการตัดสินใจซื ้อใน
ที่สดุ ดังนันบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์จงึ ต้ องโดดเด่นโดยอาจแสดงถึงตําแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้ านัน้
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ
ซึง่ ในปั จจัยเหล่านี ้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค
ดังนันในการออกแบบจึ
้
งมี
ความสําคัญมากสําหรับสินค้ าต่างๆ ดังนัน้ ผู้ผลิตที่มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการออกแบบจึงต้ องศึกษาความ
ต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อออกแบบสินค้ าให้ ดงึ ดูดใจ และให้ เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี ้การ
ออกแบบยังใช้ เป็ นเกณฑ์ทําให้ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง โดยคํานึงถึงเหตุจงู ใจให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าทัง้
ด้ านเหตุผล และด้ านอารมณ์
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7. การประกัน (Warranty) และการประกันสินค้ าหรื อบริการ (Guarantee) มีความหมาย
ต่างกันดังนี ้
7.1 การรับประกันหรื อใบรับประกัน เป็ นเอกสารซึง่ มีข้อความที่ระบุถึงการรับประกัน
สินค้ าซึง่ ผู้ผลิต หรื อผู้ขายจะชดเชยให้ กบั ผู้ซื ้อ เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทํางานภายระยะเวลาที่
กําหนดไว้ การรับประกันเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการแข่งขันโดยเฉพาะสินค้ าประเภทรถยนต์ เครื่ องใช้
ในบ้ าน และเครื่ องจักร เพราะเป็ นการลดความเสี่ยงจากการซื ้อสินค้ าของลูกค้ ารวมทังการสร้
้
างความ
เชื่อมัน่ ฉะนัน้ นักการตลาดจึงเสนอการรับประกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อด้ วยคําพูด โดยทัว่ ไปการ
รับประกันจะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1. การรับประกันต้ องให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์วา่ ผู้ซื ้อจะ
ร้ องเรี ยนที่ไหน กับใครอย่างไร เมื่อสินค้ ามีปัญหา 2. การรับประกันจะต้ องให้ ผ้ บู ริโภคทราบล่วงหน้ า
ก่อนการซื ้อ 3. การรับประกันจะต้ องระบุเงื่อนไขของการรับประกันทางด้ านระยะเวลา ขอบเขตการ
รับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ
7.2 การรับประกันสินค้ า หรื อบริการ เป็ นข้ อความที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สามารถทํางาน
ได้ เป็ นที่พงึ พอใจ หรื อมีการประกันว่าถ้ าสินค้ าใช้ ไม่ได้ ผมยินดีคืนเงิน
8. สี (Color) สีของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งเชิญชวน และจูงใจให้ เกิดการซื ้อ เพราะสีทําให้ เกิด
อารมณ์ด้านจิตวิทยา เครื่ องมือทางการตลาดไม่วา่ จะเป็ นสถานบันเทิงต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วยอย่าง
มาก หรื อแม้ กระทัง้ การโฆษณาส่งเสริ มการขายต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วยดึงให้ เกิดการรับรู้ ทําให้ โดดเด่น
เป็ นลักษณะความต้ องการด้ านจิตวิทยาของมนุษย์ท่ีวา่ สินค้ าแต่ละชิ ้นจะมีการตัดสินใจจากสี
9. การให้ บริ การ (Servicing) การตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค บางครัง้ ก็ขึ ้นอยูก่ บั นโยบายการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของผู้ขายหรื อผู้ผลิต เช่น ผู้บริโภคมักจะซื ้อสินค้ ากับร้ าน ค้ า ที่ให้ บริการดีและถูกใจ
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะเรี ยกร้ องบริการจากผู้ขายมากขึ ้น
10. วัตถุดบิ (Raw Material) หรื อวัสดุที่ใช้ ในการผลิต ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้ วตั ถุดบิ หรื อ
วัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึง่ ในการตัดสินใจเรื่ องนี ้ผู้ผลิตต้ องคํานึงถึงความต้ อ งการของผู้บริโภคว่า
พอใจแบบใดตลอดจนต้ องพิจารณาถึงต้ นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ด้ วย
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระผลิตภัณฑ์ (ProductLiability)
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็ นประเด็นที่สําคัญมากที่ธุรกิจต้ องเผชิญ และยังเป็ นประเด็นปั ญหา
ทางด้ านจริ ยธรรมทังธุ
้ รกิจและผู้บริ โภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทําให้ ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ขายเกิดภาระจาก
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ทําให้ เกิดการทําลาย หรื อเป็ นอันตรายสําหรับผู้ผลิตที่ต้อง
รับผิดชอบ ซึง่ ในประเด็นนี ้เป็ นสาเหตุให้ ธุรกิจต้ องการรับประกัน
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12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ ้นมา จะต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์และ
มาตรฐานของเทคโนโลยีนนั ้ ผลิตภัณฑ์จํานวนมากในตลาดต้ องมีการออกแบบที่ได้ มาตรฐานรองรับ
ซึง่ มาตรฐานเหล่านี ้ จะมีการควบคุมโดยสมาคมผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานของรัฐบาลทั ้ งใน
ระดับประเทศและระดับโลก
13. ความเข้ ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับความ
คาดหวังของลูกค้ าและสามารถนําไปใช้ ได้ ดีในทางปฏิบตั โิ ดยไม่เกิดปั ญหาในการใช้
14. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็ นลักษณะของผลตอบแทนที่ได้ รับจากกาน ใช้
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผู้บริ โภคต้ องเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สงู
กว่าต้ นทุนที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อ
15. ความหลากหลายของสินค้ า (Variety) ผู้ซื ้อส่วนมากพอใจที่จะเลือกซื ้อสินค้ าที่มีให้ เลือก
มากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจากผู้บริโภคมีความ
ต้ องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้จําหน่ายจําเป็ นต้ องมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากเพื่อสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่แตกต่างกันได้ ดียิ่งขึ ้น
3.2.2 ราคา (Price) ในความหมายที่แคบที่สดุ ราคาคือ จํานวนเงินที่คดิ สําหรับค่าสินค้ า
หรื อบริการ ส่วนในความหมายที่กว้ างคือ จํานวนรวมของคุณค่าทังหมดที
้
่ผ้ บู ริโภคยอมจ่ายเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ที่ได้ รับของการมีหรื อการใช้ สินค้ าหรื อบริการ ในอดีตราคาเป็ นปั จจัยหลักที่กระทบต่อการ
ตัดสินใจเลือกของผู้ซื ้อ ความคิดนี ้ยังคงเป็ นจริงสําหรับประเทศที่ยากจนและกับผลิตภัณฑ์ประเภทของ
ใช้ ประจํา เพราะในปั จจุบนั ปั จจัยที่มิใช่ราคามีบทบาทสําคัญมากขึ ้นต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อ
สินค้ าของผู้บริ โภค
การตังราคา
้
(Pricing) เป็ นเทคนิคที่สําคัญ เพราะราคาที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ของผู้บริโภค การเข้ าถึงพฤติกรรมของลูกค้ าจะเ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการตังราคาสิ
้
นค้ า โดยปกติ
กิจการจะสามารถกําหนดราคาได้ จาก 3 วิธี ดังนี ้คือ (1) การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้ นทุนหรื อ
ที่เรี ยกว่าการกําหนดราคาโดยการบวกเพิม่ จากต้ นทุน (2) การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณค่าใน
สายตาผู้ซื ้อ (3) วิธีการกําหนดราคาจากการแข่งขัน แบ่งได้ เป็ น 2 วิธีคือ กําหนดราคาตามคูแ่ ข่งขันและ
กําหนดราคาตามที่คดิ ว่าคูแ่ ข่งขันจะกําหนด
การตังราคาอย่
้
างไรนอกเหนือจากความเข้ าใจเรื่ องพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ ว บางครัง้
ต้ องนําเอาเป้าหมายของธุรกิจมาประกอบด้ วย คําที่มีความหมายเกี่ยวข้ องกับราคา คือ คําว่า มูลค่า
และอรรถประโยชน์
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มูลค่า (Value) คือการรับรูปจากลูกค้ า จากการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสินค้ า
หรื อบริ การกับราคาสินค้ านัน้ ๆ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ . 2543: 120) โดยเป็ นการวัดในเชิงปริมาณของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อจูงใจให้ ผลิตภัณฑ์เกิดการแลกเปลี่ยน นักการตลาดต้ องพยายามเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ลกู ค้ ายอมรับ โดยให้ มีมลู ค่าสูงกว่าราคาและพยายามสร้ างมูลค่าเพิม่
(Value added) สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
อรรถประโยชน์ (Utility) คือ คุณสมบัตขิ องสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของมนุษย์ให้ เกิดความพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2543: 121)
3.2.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place หรื อ Channel) หมายถึงกลุม่ ขององค์กรอิสระ
หลาย ๆ องค์กรที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกันภายในกระบวนการของการนําสินค้ าหรื อบริการไ ปสูผ่ ้ บู ริโภคคน
สุดท้ าย หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจําหน่ายทําหน้ าที่เคลื่อนย้ ายสินค้ าและบริการจาก
ผู้ผลิตไปสูผ่ ้ บู ริโภค โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
3.2.3.1 ช่องทางการตลาดทางตรง (Direct marketing channel) เป็ นช่องทางที่ไม่
มีระดับชันของคนกลาง
้
ผู้ผลิตจะขายสินค้ าไปยังผู้บริโภคโดยตรง
3.2.3.2 ช่องทางการตลาดทางอ้ อม (Indirect marketing channel) เป็ นช่องทางที่
ผ่านพ่อค้ าคนกลาง เพื่อนําไปขายแก่ผ้ บู ริโภค
3.2.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ประกอบด้ วยเครื่ องมือทางการโฆษณา การ
ขายโดยบุคคล การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่กิจการใช้ อย่างประสม
ประสานกัน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การโฆษณาและการตลาด คําจํากัดความของเครื่ องมือการ
ส่งเสริมการตลาดหลักทัง้ 5 ประการ แบ่งได้ ดงั นี ้
3.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นรูปแบบหนึง่ ในการใช้ จา่ ยเงินเพื่อนําเสนอ
และแสดงแนวคิดสนับสนุนสินค้ าและบริการผ่านสื่อที่มิใช่บคุ คล โดยระบุผ้ อู ปุ ถัมภ์โฆษณาชิ ้นนัน้
3.2.4.2 การขายโดยบุคคล (Personal selling) เป็ นการนําเสนอข่าวสารที่ใช้ บคุ คล
โดยพนักงานขายของกิจการ เพื่อทําการขายและสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
3.2.4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึงการนําเสนอสิ่งจูงใจใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อกระตุ้นการซื ้อหรื อการขายผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
3.2.4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) เป็ นการสร้ างความสัมพั นธ์อนั ดีกบั
สาธารณชนต่าง ๆ โดยการให้ ขา่ วสาร (Publicity) การสร้ างภาพพจน์ท่ีดขี ององค์กร การป้องการและ
จัดการเกี่ยวกับข่าวลือ เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ ้น
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3.2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารทางตรงกับ
ผู้บริ โภคเป้าหมายแต่ละราย ซึง่ ได้ รับการโต้ ตอบได้ ในทันทีทนั ใด และสามารถทําให้ เกิดความสัมพันธ์
กับลูกค้ าอย่างยาวนาน ได้ แก่ การใช้ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรสาร อินเทอร์ เน็ต และเครื่ องมืออื่น ๆ เพื่อ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงถึงลูกค้ า ปั จจุบนั กิ จการได้ ปรับปรุงการใช้ สว่ นประสมทางการตลาดร่วมกัน จึง
เรี ยกว่า แนวคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงองค์รวม (Integrated marketing communications
หรื อ IMC) ซึง่ หมายถึง ข่าวสารทังหมดของกิ
้
จการ ตําแหน่งและภาพพจน์ของกิจการและความโดดเด่น
จะรวมเข้ าด้ วยกันผ่านช่องทาง การติดต่อสื่อสารทางการตลาดทังหมด
้
ยกตัวอย่างเช่น การ
ประชาสัมพันธ์ของกิจการจะบอกกล่าวสิง่ เดียวกับการขายตรงทางไปรษณีย์ของกิจการ รวมทัง้
โฆษณาของกิจการได้ ทําให้ เห็นและรู้สกึ เช่นเดียวกับเวลาดูเวปไซต์ของกิจการ
ผู้วจิ ยั ได้ นําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในด้ านคุณสมบัตทิ ี่สําคัญของผลิตภัณฑ์
มาใช้ ในงานวิจยั เนื่องจากผู้วิจยั เห็นว่า ปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงนําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิดในการ
วิจยั กําหนดสมมติฐานในการวิจยั การออกแบบสอบถาม

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530: 373) หมายถึง การ
แสดงออกทางกล้ ามเนื ้อ ความคิดและความรู้สกึ เพื่อตอบสนองสิง่ เร้ าชุดา จิตพิทกั ษ์ (2525: 2) กล่าว
ว่า พฤติกรรมหรื อการกระทําของบุคคลนันไม่
้ รวมเฉพาะสิง่ ที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกนัน้ แต่ยงั
รวมถึงสิ่งที่อยูภ่ ายในของบุคคล ซึง่ คนภายนอกไม่สงั เกตเห็นได้ โดยตรง เช่น ค่านิยม (Value) ที่ยดึ ถือ
เป็ นหลักการในการประเมินสิ่งต่างๆ ทัศนคติหรื อเจตคติ (Attitude) ที่เขามีตอ่ สิ่งต่ างๆ ความคิดเห็น
(Opinion) ความเชื่อ (Belief) รสนิยม (Taste) และสภาพจิตใจที่ถือว่าเป็ นบุคลิกภาพของบุคคลนัน้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539: 3) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง่ บุคคลทําการ
ค้ นหา การซื ้อ การใช้ การประเมินผลและการใช้ จา่ ยในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้ องการของเขาได้
ธงชัย สันติวงษ์ (2515: 8) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นการกระทําของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มาและการใช้ สินค้ าและบริการ
ทังนี
้ ้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึง่ มีมาอยูก่ ่อนแล้ ว และเป็ นสิ่งที่มีสว่ นในการกําหนดให้ เกิดการกระทําดังกล่าว
ซีฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanud. 2000: 5) ได้ ให้ ความหมายว่า พฤติกรรม
ผู้บริ โภค หมายถึงพฤติกรรมซึง่ ผู้บริ โภคทําการค้ นหา การซื ้อ การใช้ การประเมินผล การใช้ สอย
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึง่ คาดว่าจะสนองความต้ องการของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจและการกระทําของผู้บริ โภคที่เกี่ยวกับการซื ้อ และการใช้ สินค้ า
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จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคดังที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภคนัน้
เป็ นการแสดงออกของคนที่เกี่ยวกับกระบวนการค้ นหาความต้ องการ ความรู้สกึ การรับรู้ตา่ งๆในการ
บริ โภค โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริการ การตัดสินใจซื ้อ การใช้ และสามารถสนองตอบ
ความต้ องการของผู้บริ โภคนันได้
้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ กระบวนการขอ งพฤติกรรม ของคนจะมี
ลักษณะคล้ ายๆ กัน แต่ในรูปแบบของพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในเหตุการณ์ตา่ งๆ นันจะมี
้ ลกั ษณะ
แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ทังปั
้ จจัยภายในอันได้ แก่ตวั บุคคลและปั จจัย
ภายนอก
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สิ่งกระตุ้นภายนอก
สิ่งกระตุ้นทาง
สิ่งกระตุ้นทาง
การตลาด
อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัดจําหน่าย
การเมือง
การส่งเริมการขาย วัฒนธรรม
ลักษณะของผู้ซื ้อ
ปั จจัยทางวัฒนธรรม
ปั จจัยทางสังคม
ปั จจัยทางบุคคล
ปั จจัยทางจิตวิทยา

ปั จจัยทางวัฒนธรรม
1. วัฒนะธรรม
พื ้นฐาน
2. วัฒนธรรมรายย่อย
3. ขั ้นสังคม

ปั จจัยทางสังคม
1. กลุม่ อ้ างอิง
2. ครอบครัว
3. บทบาทและ

กล่องดําหรื อ
ความรู้สกึ นึกคิด
ของผู้ซื ้อ

การตอบสนอง
การเลือก
ผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผู้ขาย
เวลาในการซื ้อ
ปริมาณในการซื ้อ

ขันตอนการตั
้
ดสินใจของผู้ซื ้อ
การรับรู้ปัญหา
การค้ นหาข้ อมูล
การประเมินผลทางพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ
ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. วงจรชีวติ
ครอบครัว
3. อาชีพ
4. รายได้
5. ค่านิยม

ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
1. การจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. ความเชื่อถือ
5. ทัศนคติ
6. บุคลิกภาพ

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ของผู้บริ โภคตามทฤษฎี S – R
ที่มา: Philip Kotler, Gary Armstrong. (2545). PRINCIPLES OF MARKETING. p.92.
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจะเห็นได้ วา่ การเกิดพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคจะมี
ปั จจัยหรื อแรงกระตุ้นจากภายนอกและภายในตัวของผู้บริโภค ซึง่ จะมีอิทธิพลก่อให้ เกิดพฤติกรรมขึ ้น
แต่ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมการซื ้อนัน้ จะต้ องผ่านกระบวนการหรื อขันตอนในการตั
้
ดสินใจนัน่ ก็ คือ
เกิดขึ ้นภายใจกล่องดํา (Black Box) ซึง่ หมายถึงว่าความต้ องการที่ได้ รับการกระตุ้นจะต้ องมีการ
แสวงหาความพอใจด้ วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย นักการตลาดจึงต้ องมีการซื ้อสินค้ าเพื่อสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภค ทังนี
้ ้นันนั
้ กการตลาดจะต้ องพยายามศึกษาถึงความต้ องการในแต่ละขั ้ นตอนของ
มนุษย์และพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถสนองความต้ องการอะไรบ้ างแล้ วใช้ เครื่ องมือ
การตลาดต่างๆ เพื่อจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผู้วจิ ยั ได้ นําทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้เนื่องจากลักษณะ
การตัดสินใจดาวน์โหลดริ งโทนของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร นันอาจจะเกิ
้
ดมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันซึง่ จะทําให้ สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการดาวน์แตกต่างกันด้ วย ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงได้ นําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิด
ในการวิจยั กําหนดสมมติฐานในการวิจยั และการออกแบบสอบถาม
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้บริ โภคถูกกําหนดด้ วยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูก
กําหนดด้ วยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถูกกําหนดด้ วยครอบครัว และครอบครัวถูกกําหนดด้ วย
สังคม ปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ โภค
1. ลักษณะทางสรี ระ (Physiological Condition) สรี ระเป็ นปั จจัยเบื ้องต้ นในการกําหนด
พฤติกรรมการซื ้อและพฤติกรรมการใช้ ของผู้บริโภค สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือการ
วิเคราะห์ความเปลี่ย นแปลงทางด้ านสรี ระเป็ นสิ่งแรก เนื่องจากมีบทบาทมากที่สดุ ในการตัดสินใจของ
มนุษย์ เพราะสิง่ เหล่านี ้เป็ นความต้ องการของร่างกายส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยสี่ซง่ึ ประกอบไปด้ วย อาหาร
เครื่ องนุง่ ห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรคที่บงั คับให้ เราต้ องปฏิบตั ิ
2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็ นลักษณะของความต้ องการที่เกิดจาก
สภาพจิตใจซึง่ เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึง่ สภาพทางจิตวิทยาเป็ นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญกว่า
สรี ระ เพราะสรี ระเป็ นพื ้นฐาน
3. ครอบครัว (Family) เป็ นกลุม่ ของสังคมเบื ้องต้ นที่มีบคุ คลเป็ นสมาชิกอยูใ่ นคร อบครัวเป็ น
แหล่งอบรมและสร้ างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสยั ค่านิยม ลักษณะของครอบครัวจึงมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริ โภค
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4. สังคม (Social group) เป็ นสิ่งที่อยูร่ อบตัวเรา ซึง่ จะมีผลที่เราต้ องทําตัวให้ สอดคล้ องกับ
บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผ้ บู ริโภคเป็ นคนชน ชันสู
้ ง คนชันกลาง
้
หรื อคนชันตํ
้ ่า ซึง่ แต่ละชน
ชันจะมี
้ พฤติกรรมแตกต่างกัน
5. วัฒนธรรม (Culture) คือ วิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับและประพฤติปฏิบตั ติ ามกันเพื่อ
ความงอกงามของสังคม (เสรี วงษ์มณฑา. 2542)
ปั จจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
1. ความจําเป็ น (Needs) ความต้ องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษย์
ทัง้ 3 ประการนี ้ สามารถใช้ แทนกันได้ ความจําเป็ น (Needs) ใช้ สําหรับสินค้ าที่จําเป็ นต่อการครองชีพ
ความต้ องการ (Wants) ใช้ สําหรับความต้ องการทางด้ านจิตวิทยาที่สงู ขึ ้นกว่าความจําเป็ นส่วนความ
ปรารถนา (Desires) ถือว่าความเป็ นความต้ องการทางด้ านจิตวิทยาที่สงู ที่สดุ เป็ นความปรารถนาอัน
สูงส่งของมนุษย์ ดังนันความจํ
้
าเป็ นและความต้ องการทําให้ นกั การตลาดสามารถขายสินค้ าได้ โดยที่
สินค้ าและบริ การเป็ นสิ่งที่สามารถแก้ ปัญหาได้ เพราะความจําเป็ นและความต้ องการคือปั ญหา
2. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ปั ญหาที่ถงึ จุดวิกฤติท่ีทําให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความไม่สบายใจ
แรงจูงใจจึงเป็ นความต้ องการที่เกิดขึ ้นรุนแรงเพื่อบังคับให้ บคุ คลค้ นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ
อาจจะเป็ นความไม่สบายทางร่างกายหรื อจิตใจก็ได้ จนก่อให้ เกิดความพยายามในการจะแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวนัน้ โดยแรงจูงใจนันมี
้ พื ้นฐานมาจากความจําเป็ นกล่าวคือถ้ าไม่มีความจําเป็ นก็ไม่เกิดแรงจูงใจ
และความจําเป็ นเมื่อเกิดเป็ นความรุนแรงขึ ้นในใจก็กลายเป็ นตัณหาแห่งความต้ องการแต่ถ้าความ
ต้ องการนันไม่
้ รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนันนั
้ กการตลาดมีหน้ าที่กระตุ้ นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความ
ต้ องการซื ้อจนกระทัง่ ผู้บริ โภคเกิดความต้ องการเข้ าสูจ่ ดุ วิกฤติ ที่ทําให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความไม่สบายใจ
อย่างรุนแรง (Tension) ทําให้ ผ้ บู ริ โภคค้ นหาวิธีมาตอบสนองความต้ องการนัน้
3. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะนิสยั ของบุคคลที่พฒ
ั นาขึ ้นมาในระยะยาวซึง่ มี
ผลกระทบต่อการกําหนดรูปแบบในการโต้ ตอบหรื อตอบสนอง (Response) ที่ไม่เหมือนกัน
4. ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรื อไม่พอใจความรู้สกึ และท่าที่ความรู้สกึ
ที่คนเรามีตอ่ ความคิดหรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ทัศนคติเ ป็ นสิ่งที่จะนํามาซึง่ การปฏิบตั ขิ องผู้บริโภค สิ่งที่เข้ ามา
กําหนดทัศนคติมี 3 ประการ คือ 1.ความรู้ 2.ความรู้สกึ 3.แนวโน้ มนิสยั หรื อความพร้ อมที่จะกระทํา
โดยทังสามประการนี
้
้เป็ นสิง่ ที่นกั การตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริโภคคนใดที่มีทศั นคติท่ีดี
ต่อสินค้ าเราก็พยายามรักษาเอาไว้ แต่ถ้าคนใดที่มีทศั นคติที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของ
เขาให้ ชอบสินค้ าของเราในที่สดุ
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5. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึง่ บุคคลเลือกที่จดั องค์กรและตีความข้ อมูลเพื่อ
กําหนดภาพที่มีความหมาย การรับรู้เป็ นสิ่งที่สําคัญมากในแง่การตลาด จนมีคาํ กล่าวว่า “ สงคราม
การตลาดความจริ งไม่ใช่สงครามสินค้ าแต่เป็ นสงครามการสร้ างการรับรู้ ” (A marketing war is nota
battle of product but a battle of perception) ซึง่ หมายถึง การแข่งขันทางด้ านการตลาดไม่ได้
แข่งขันกันเพียงทําให้ สนิ ค้ าดีเท่านัน้ แต่จะแข่งขันกันในด้ านสร้ างภาพพจน์ให้ ดีกว่าในสินค้ านัน้
6. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ของบุคคลซึง่ เกิด
จากประสบการณ์ ดังนันการเรี
้
ยนรู้จงึ เป็ นประสบการณ์ที่บคุ คลสะสมเอาไว้ นักการตลาดจึงมีหน้ าที่ใส่
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้เกี่ยวตราสินค้ าที่ถกู ต้ องให้ กบั ผู้บริโภค

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงปั จจัยภายใน หรื อปั จจัยด้ านจิตวิทยา ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริ โภค
ที่มา: เสรี วงษ์มณฑา. (2542). หน้ า 37.
ตัวกําหนดพื ้นฐาน (Basic Determinants)
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่งที่กําหนดอํานาจการซื ้อ (Purchasing Power) ของ
ผู้บริ โภค เมื่อผู้บริ โภคเกิดความต้ องการตัวสินค้ า แต่ราคาสินค้ านันแพงเกิ
้
นไป จึงไม่สามารถซื ้อได้ สิ่งนี ้
คือปั จจัยที่จะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคประการหนึง่
2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวทําให้ เกิดการตอบสนองต่อความต้ องการผลิตภัณฑ์ดงั นัน้
นักการตลาดต้ องเป็ นนักพฤติกรรมศาสตร์ ในเรื่ องครอบครัวโดยที่ต้องเข้ าใจว่าครอบครัวนันเป็
้ นส่วนหนึง่
ของตัวแทนกระบวนการทางสังคม (Socializing Agent) เป็ นกระบวนการที่เตรี ยมคนเข้ าสูส่ งั คม ซึง่
ประกอบด้ วย โรงเรี ยน ครอบครัว ศาสนา สื่อมวลชน สถาบันการเมือง การเตรี ยมพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมนัน้
ครอบครัวจะเป็ นพื ้นฐานการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคล
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3. สังคม (Social Group) ลักษณะทางด้ านสังคมนัน้ ประกอบไปด้ วย รูปแบบการดํารงชีวิต
(Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social Values) และความเชื่อถือ (Belief) นักการตลาดต้ องเป็ นนักสังคม
วิทยาเพื่อที่จะได้ มองว่าอิทธิพลของสังคมที่มีตอ่ การอยูร่ ่วมกันของมนุษย์นนมี
ั ้ อะไรบ้ างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่ องบรรทัดฐาน (Norm) กล่าวคือ ต้ องทราบว่าสิ่งใดที่สงั คมยอมรับได้ สิ่งใดที่สงั คมยอมรับไม่ได้
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นกลุม่ ของค่านิยมพื ้นฐาน (Basic Value) การรับรู้ (Perception)
ความต้ องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ซึง่ เรี ยนรู้จากการเป็ นสมาชิกของสังคมภายใน
ครอบครัว วัฒนธรรมจึงเป็ นรูปแบบ หรื อวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในทัศนคติ
(Attitude)การรับรู้ (Perception) ความต้ องการ (Needs) สิ่งจูงใจ (Motive) การเรี ยนรู้ (Learning)
บุคลิกภาพ (Personality) สังคมยอมรับ ดังนันนั
้ กการตลาดจะต้ องเป็ นนักมานุษยวิทยาเพื่อที่จะได้
ทราบว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน การทําการตลาดในประเทศไทยจะต้ องคํานึงถึงสังคม
และวัฒนธรรมไทยด้ วย
5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contacts) หมายถึง โอกาสที่ผ้ บู ริโภคจะได้ พบเห็นสินค้ านันๆ
้
สินค้ าตัวใดที่ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ูจกั พบเห็นบ่อยๆ มีความคุ้นเคยซึง่ จะทําให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความรู้สกึ ไว้ วางใจ
และมีความยินดีที่จะใช้ สินค้ าตัวนัน้ แต่สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคไม่ร้ ูจกั ไม่คอ่ ยได้ พบเห็น ทําให้ ไม่มีความคุ้นเคย
เมื่อไม่ค้ นุ เคย ก็ไม่มีความไว้ วางใจ ผู้บริโภคก็ไม่อยากใช้ สนิ ค้ านัน้ ดังนัน้ การทํา ภารกิจ จึงต้ องเน้ นใน
เรื่ องของการทําให้ เกิดการพบเห็นในตราสินค้ า (Brand Contact) โดยนําสินค้ าเข้ าไปให้ ได้ พบเห็น ได้
รู้จกั ได้ สมั ผัส ได้ ยนิ ได้ ฟังด้ วยความถี่สงู

ภาพประกอบ 4 ปั จจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มา: เสรี วงษ์มณฑา. (2542). หน้ า 44.
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กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซื ้อเป็ นเรื่ องซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับหลายประเด็น ได้ แก่
1. การรับรู้ถงึ ปั ญหา (Problem Recogntion) เป็ นขันตอนแรกซึ
้
ง่ เกิดขึ ้นเมื่อมีการรับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่ดขี ึ ้น และสภาพที่เป็ นอยูข่ องบุคคล นักการตลาดจึงต้ องสร้ างให้ ผ้ บู ริโภค
ทราบถึงความจําเป็ น และความต้ องการของเขา หรื อชี ้ให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์สามารถแก้ ปัญหาอ ย่างใด
อย่างหนึง่ ได้
2. การค้ นหาข้ อมูล (Internal Search) เมื่อผู้บริโภคระลึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากขันที
้ ่ 1 เขาจะ
ค้ นหาข้ อมูลที่จําเป็ นเพื่อแก้ ปัญหานัน้ ซึง่ แหล่งข้ อมูลที่สําคัญมาจาก 2 แหล่งคือ สภาพเศรษฐกิจ
(Economy) ครอบครัว(Family) สังคม(Social) วัฒนธรรม(Cultural) การติดต่อธุรกิจ(Business)
2.1 แหล่งข้ อมูลภายใน (Internal Search) จะเกี่ยวกับการเห็น และการระลึกได้ ของ
ผู้บริโภคจากความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ผา่ นมา
2.2 แหล่งข้ อมูลภายนอก (External Search) ส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากสิ่งเร้ าจาก
ภายนอก เช่น การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย พนักงานขาย สื่อมวลชน และอื่นๆ
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evluation) ข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นหาในขันที
้ ่ 2 จะ
ถูกนํามาพิจารณาทางเลือกที่มีศกั ยภาพโดยพิจารณาถึงกลุม่ ของคุณสมบัตทิ ่ีจะนํามาใช้ เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาตรายี่ห้อของสินค้ า หรื อถือว่าเป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลตรายี่ห้อสินค้ า (Evaluation)
คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ (Criterias) ต่างๆ ประกอบไปด้ วย คุณสมบัติ ที่สําคัญที่สดุ ของผลิตภัณฑ์ ต้ นทุน
ความชอบ ภาพลักษณ์ ความภูมใิ จ และอื่นๆ
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchasing Decision) หลังจากประเมินผลทางเลือกต่างๆแล้ ว ในขันนี
้ ้นัน้
ผู้บริ โภคจะซื ้อ หรื อตัดสินใจซื ้อ การตัดสินใจซื ้อนี ้เป็ นการตอบสนอง(Response) ต่อสิ่งกระตุ้น (Stimulus)
คุณสมบัตติ ราสินค้ ายี่ห้อต่างๆ การตัดสินใจจะเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการกําหนดทัศนคติ
ของผู้บริ โภค ความตังใจซื
้ ้อที่มีตอ่ สินค้ าหนึง่ จะสมบูรณ์เมื่อได้ ไปซื ้อจริง
5. การประเมินผลภายหลังการซื ้อ (Postpurchase Evaluation) กระบวนการตัดสินใจซื ้อ
ไม่ได้ สิ ้นสุดลงเมื่อผู้ซื ้อได้ ซื ้อสินค้ าไปแล้ ว ข้ อมูลจากการใช้ สนิ ค้ าจะป้อนกลับเพื่อการซื ้อซํ ้าในอนาคต
ถ้ าผลลัพธ์จากการใช้ สินค้ าเป็ นที่พอใจก็จะซื ้อซํ ้าแต่ถ้าไม่พอใจจะไม่ซื ้อซํ ้าอีกในอนาคต
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการติดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา: เสรี วงษ์ มณฑา. (2542). หน้ า 182.
การนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อมาใช้ เนื่องจาก ผู้วิจยั เห็นว่าการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดเกมส์ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่นนมี
ั ้ ผลมาจากปั จจัยที่สําคัญหลายๆ ประการที่จะกระตุ้น ให้
เกิดความต้ องการ ซึง่ มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจดาวน์โหลดเกมส์ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้วจิ ยั จึงได้ นําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั กําหนดสมมติฐานในการวิจยั
และการออกแบบสอบถาม
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

เปรมิศา อภิชาตศักดิส์ กุล (2548) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดริงโทนของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การส่งเสริ ม
การขาย การโฆษณา และกระบวนการรับบริการ ที่มีผลต่อการดาวน์โหลดริงโทน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่เคยใช้ บริ การดาวน์โหลดริงโทนที่อยูใ่ นกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คนพบว่า
อายุ ระดับการศึกษา การส่งเสริ มการขาย การโฆษณา และกระบวนการรับบริการมีความสัมพันธ์กบั
การดาวน์โหลดริ งโทน ในด้ านจํานวนเพลงต่อครัง้ ที่ดาวน์โหลด, ช่องทางการใช้ บริการ , ประเภทริงโทน,
ค่ายเพลง, จํานวนครัง้ ที่ดาวน์โหลด, ประเภทเพลงที่ดาวน์โหลด
เสาวภา นาคบุตรศรี (2551) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและแนวโน้ มการใช้ บริการ
ร้ านขายอุปกรณ์เสริ มและรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือในตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูใช้้ บริการร้ านขายอุปกรณ์เสริมและรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ
ในตลาดนัดกลางคืนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี มีระดับ การศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่
้
15,001- 25,000 บาท มีความคิ ดเห็นต่อปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านพนักงาน
ด้ านกระบวนการดําเนินการด้ านสินค้ าและบริการ ด้ านผลิตภาพและคุณภาพ ด้ านราคา และด้ านการ
ส่งเสริ มการขาย โดยรวมในระดับเห็นด้ วย ส่วนด้ านสถานที่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านสถานที่โดยรวมในระดับไม่แน่ใจ ลูกค้ าที่มาใช้ บริการร้ านขายอุปกรณ์เสริม
และรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือในย่านตลาดนัดกลางคืนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้ บริ การเครื อข่าย TRUE ส่วนใหญ่ใช้ มือถือยี่ห้อ Nokia (โนเกีย )ความถี่ในการใช้ บริการ ณ
ร้ านขายอุปกรณ์เสริ มและรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ ในรอบ 3 เดือนมีคา่ น้ อยที่สดุ คือ 1 ครัง้
และมากที่สดุ คือ 8 ครัง้ มูลค่าในการซื ้ออุปกรณ์ /ใช้ บริการโหลด ณ ร้ านขายอุปกรณ์เสริมและรับโหลด
โปรแกรมโทรศัพท์มือถือในรอบ 3 เดือนมีมลู ค่าน้ อยที่สดุ คือ 30 บาท และมากที่สุ ดคือ 2000 บาท มี
ระดับแนวโน้ มในการมาใช้ บริ การโดยรวมในระดับมาก
สุปรี ดา ยังปรี ดา (2549) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริการเสียง
รอสายของผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่
เป็ นผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท โดยได้ ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ใช้ คือระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ บริการเสียงรอสายมาเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป และมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริการเสียงรอสายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน โดยได้ รับ
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ข่าวสารเกี่ยวกับบริ การเสียงรอสายมาจากป้ายโฆษณา หรื อแผ่นพับของบริษัท และได้ รับอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การเสียงรอสายจากเพื่อน หรื อเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สมัครใช้ บริ การเสียงรอสายผ่าน*789 ได้ ทําการสมัครใช้ บริการเสียงรอสายทันทีท่ีทราบ โดยมีจดุ ประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลิน หรื อผ่อนคลายของผู้ที่โทรเข้ ามา มีการดาวน์โหลดเสียงรอสายนานๆ ครัง้ ขึ ้นอยู่
กับเพลงที่ชอบ ซึง่ ค่ายเพลงที่เลือกดาวน์โหลดบ่อยที่สดุ 3 อันดับแรก คือ จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เบเกอรี่ มิวสิค
และอาร์ เอส โปรโมชัน่ ตามลําดับ และหมวดเพลงที่เลือกคือเพลงใหม่ลา่ สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีทศั นคติในระดับดีตอ่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านกระบวนการ และมีทศั นคติใน
ระดับปานกลางต่อด้ านราคา
พัณณิดา ปั น้ งา (2549) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนของบริษัทจีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อสูงกว่า อาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ทําการดาวน์โหลดริงโทน
ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเพลงที่นิยมดาวน์โหลดคือเพลงฮิตตามกระแส แนวเพลงเป็ น
เพลงป๊ อปขับร้ องโดยนักร้ องหญิง วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดคือเพื่อความบันเทิง มีความถี่ในการ
ดาวน์โหลดประมาณ2 ครัง้ ต่อ 3 เดือน ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม และด้ านส่งเสริมการตลาดโดยรวม
มีระดับอิทธิพลมากต่ อพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
พิมพ์พิสา ศิริสถิตย์ (2550) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการสถานีเพลงฮิต
บนมือถือตลอด 24 ชัว่ โมงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเครื อข่ายดีแทคในเขต กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุ 15-25 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้ าง /พนักงานบริษทั เอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 ทัศนคติของด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ ทัศนคติของผู้บริโภคในระดับปานกลาง ทัศนคติ
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ทัศนคติของผู้บริโภคในระดับดี ได้ แก่ ความสะดวกของช่องทางการดาวน์
โหลด ความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการใช้ บริการ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง แก่ ความคุ้มค่า
ของราคาค่าบริ การ และความสะดวกในการดาวน์โหลด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการโดย
เฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้ /เดือน ส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากเพื่อน บริการที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ริ งโทน เสียงเพลง
ขณะเรี ยกรอสาย และส่งเพลงให้ เพื่อน พฤติกรรมในระดับบางครัง้ ได้ แก่พฤติกรรมโดยรวม ความถี่ท่ี
เลือกใช้ จากช่องทางระบบ เสียงตอบรับ อัตโนมัตจิ ากทางเว็บไซต์ ใช้ บริการเมื่อมีเพลงที่ชื่นชอบ เมื่อมี
โอกาสพิเศษ เมื่อเป็ นช่วงเทศกาลต่างๆ ในระดับนานๆครัง้ ได้ แก่ ความถี่ท่ีเลือกใช้ จากช่องทางลูกค้ า
สัมพันธ์ และจากทาง WAP
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ธีระชัย ตันฑ์พรชัย (2551) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ การดิจิทลั คอนเทนต์ประเภทเพลงของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25 - 31 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบเอไอเอส (AIS) โดยเลือกใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย (Nokia) มากที่สดุ นิยมใช้ บริการดาวน์
โหลดเสียงเรี ยกเข้ า (Ring Tone) โดยการส่งข้ อความ (SMS) มีความถี่ในการใช้ บริการดาวน์โหลด
นานๆ ครัง้ ขึ ้นอยูก่ บั เพลงที่ชอบ และมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ บริการเพื่อความเพลิดเพลิน /ผ่อนคลาย
ผู้ใช้ บริการให้ ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ าน
บุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมาก และด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด อยูใ่ นระดับปานกลาง

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในครัง้ นี ้ จะใช้ วธิ ีเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล มีขนตอนในการดํ
ั้
าเนินการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือประชากรวัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ ประชากรวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้
บริการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ประชากรที่ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
จึงใช้ วธิ ีการคํานวณหาจํานวนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รการหาตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร (กัลยา
วานิชณ์บญ
ั ชา. 2548: 28) ซึง่ สามารถคํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดงั นี ้

โดยที่ 𝑛𝑛
𝑍𝑍
𝐸𝐸
แทนค่าสูตรได้ ดงั นี ้

𝑛𝑛 =

𝑍𝑍 2

4𝐸𝐸 2

คือขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ค่าสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 1.96
คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้น
𝑛𝑛 =

(1.96)2

4(0.05)2

𝑛𝑛 = 385
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จากการคํานวณปรากฏว่าขนาดของตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรเท่ากับ 385 ตัวอย่าง
และเพิ่มจํานวนตัวอย่าง 5 % ของกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมเป็ นจํานวนตัวอย่าง
400 ตัวอย่าง

2. ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ (Multi-stage Sampling)แบ่งเป็ น 4ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling)
ขันตอนที
้
่ 2 การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขันตอนที
้
่ 3 การสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วธิ ีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกําหนดสัดส่วน
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บในแต่ละเขตเท่ากัน โดยคํานวณหาจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลของ
แต่ละเขตที่ได้ รับเลือก โดยสัดส่วนที่ใช้ จะเป็ นจํานวนประชากรที่อาศัยอยูใ่ นแต่ละเขตกับจํานวน
ประชากรของทุกเขตรวมกัน
วิธีการคํานวณ
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละเขต = จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จํานวนกลุม่ การปกครอง
= 400
5
= 80 คน
ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละเขตการปกครองที่ถกู เลือกเป็ นดังนี ้
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ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามสถานที่
เขต
เขตปทุมวัน
เขตจุตจักร
เขตดินแดง
เขตวัฒนา
เขตสาทร

จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
80
80
80
80
80
400

รวม

ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ วธิ ีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุม่ เป้าหมาย
และสถานที่แจกแบบสอบถามในแต่ละเขต โดยใช้ แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ นําไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่
คนวัยรุ่น อายุ 13 ปี ขึ ้นไปที่มีการบริโภค เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสังเกตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
กลุม่ ตัวอย่างใช้
ตาราง 2 แสดงสถานที่แจกแบบสอบถามและจํานวนตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลในแต่ละเขต
เขตคัดเลือกแจกแบบสอบถาม
เขตปทุมวัน
เขตจุตจักร
เขตดินแดง
เขตวัฒนา
เขตสาทร

สถานที่แจกแบบสอบถาม
บริ เวณสยามเซ็นเตอร์
ห้ างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว
ห้ างไอทีมอล ฟอร์ จนู
ห้ างเอ็มโพเรี ยม
ห้ างสีลมคอมเพล็กซ์
รวม

จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
80
80
80
80
80
400

ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ วธิ ีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ กําหนดไว้ ให้ ครบ 400 ตัวอย่าง
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3. การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) จํานวน 4 ข้ อ
ดังนี ้
1 เพศ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
- ชาย
- หญิง
2 อายุ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
- ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี
- 16 – 20 ปี
- 21 ปี ขึ ้นไป
3 ระดับการศึกษา โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal Scale)
- มัธยมศึกษาตอนต้ น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช/ปวส
- ปริ ญญาตรี
4 รายได้ ตอ่ เดือน โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
- ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท
- 2,001 – 4,000 บาท
- 4,001 - 6,000 บาท
- 6,001 - 8,000 บาท
- มากกว่า 8,001 บาทขึ ้นไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการดาวน์โหลด เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภท
ต่างๆ โดยคําถามแบ่งตามประเภทของทัศนคติ ใน ด้ านสินค้ า /บริการ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ความคิดเห็นต่อสื่อประเภทต่างๆ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ(Close-Ended
ด
Question)
แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่ให้ เลือกมากกว่า 2 คําตอบขึ ้นไป (Check List) โดยเป็ น
คําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ Rating Scale Method: (Likert Scale Question) จํานวน
ทังหมด
้
17 ข้ อ ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี ้
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ระดับความคิดเห็น
ระดับประเมิน
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 1
ไม่เห็นด้ วย
ระดับ 2
ไม่แน่ใจ
ระดับ 3
เห็นด้ วย
ระดับ 4
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 5
เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้ จากการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ผู้วิจยั ใช้ คํานวณหา
ความกว้ างของชัน้ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 29) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด − ข้ อมูลที่มีคา่ ตํา่ สุด

=

5−1

จํานวนชัน้

5

= 0.80

ตาราง 3 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้

ระดับของทัศนคติ

1.00 – 1.80

ทัศนคติอยูใ่ นระดับไม่ดอี ย่างมาก

1.81 – 2.60

ทัศนคติอยูใ่ นระดับไม่ดี

2.61 – 3.40

ทัศนคติอยูใ่ นระดับปานกลาง

3.41 – 4.20

ทัศนคติอยูใ่ นระดับดี

4.21 – 5.00

ทัศนคติอยูใ่ นระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
คําถามแบ่งเป็ น 3 รูปแบบดังนี ้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูล ประเภทของเกมส์ที่ดาวน์โหลด และมูลเหตุจงู ใจที่ดาวโหลด
ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale) จํานวนทังหมด
้
2 ข้ อ
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2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการดาวน์โหลดเกมส์ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด
(Closed-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตรอันดับ (Ordinal Scale) จํานวน
ทังหมด
้
1 ข้ อ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับความถี่ในการดาวน์ โหลด
ระดับประเมิน
1 – 5 ครัง้
ระดับ 1
6 – 10 ครัง้
ระดับ 2
11 ครัง้ ขึ ้นไป
ระดับ 3
ตาราง 4 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้

ระดับของพฤติกรรม

1.00 – 1.66

ความถี่การดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับน้ อยครัง้

1.67 – 2.33

ความถี่การดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับปานกลาง

2.34 – 3.00

ความถี่การดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับบ่อยครัง้

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับ ค่าใช้ จา่ ยในการดาวน์โหลดเกมส์ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด
(Closed-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตรอันดับ (Ordinal Scale) จํานวน
ทังหมด
้
1 ข้ อ แบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับค่ าใช้ จ่ายในการดาวน์ โหลด
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)
1 – 30 บาท
31 – 60 บาท
61 บาทขึ ้นไป

ระดับประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
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ตาราง 5 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้

ระดับของพฤติกรรม

1.00 – 1.75

ค่าใช้ จา่ ยการดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับตํา่ มาก

1.76 – 2.50

ค่าใช้ จา่ ยการดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับตํ่า

2.51 – 3.25

ค่าใช้ จา่ ยการดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับสูง

3.26 – 4.00

ค่าใช้ จา่ ยการดาวน์โหลดอยูใ่ นระดับสูง มาก

4. แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มการใช้ บริการ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (CloseEnded Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ
Likert Scale มี 5 ระดับ จํานวนทังหมด
้
1 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
ระดับประเมิน
ไม่ใช้ บริ การแน่นอน
ระดับ 1
ไม่ใช้ บริ การ
ระดับ 2
ไม่แน่ใจ
ระดับ 3
ใช้ บริการ
ระดับ 4
ใช้ บริ การแน่นอน
ระดับ 5
ตาราง 6 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้

ระดับของพฤติกรรม

1.00 – 1.80

ไม่ใช้ บริการแน่นอน

1.81 – 2.60

ไม่ใช้ บริการ

2.61 – 3.40

ไม่แน่ใจ

3.41 – 4.20

ใช้ บริการ

4.21 – 5.00

ใช้ บริการแน่นอน
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5. แบบสอบถามเกี่ยวกับ การแนะนําบอกต่อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ(Close-Ended
ด
Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale
มี 5 ระดับ จํานวนทังหมด
้
1 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
ระดับประเมิน
ไม่แนะนําแน่นอน
ระดับ 1
ไม่แนะนํา
ระดับ 2
ไม่แน่ใจ
ระดับ 3
แนะนํา
ระดับ 4
แนะนําแน่นอน
ระดับ 5
ตาราง 7 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้

ระดับของพฤติกรรม

1.00 – 1.80

ไม่แนะนําแน่นอน

1.81 – 2.60

ไม่แนะนํา

2.61 – 3.40

ไม่แน่ใจ

3.41 – 4.20

แนะนํา

4.21 – 5.00

แนะนําแน่นอน

ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 เพศ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
1.2.1 ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี
1.2.2 16 – 20 ปี
1.2.3 21 ปี ขึ ้นไป
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1.3
1.4

ระดับการศึกษา โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal Scale)
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช / ปวส
ปริ ญญาตรี
รายได้ ตอ่ เดือน โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
- ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท
- 2,001 – 4,000 บาท
- 4,001 - 6,000 บาท
- 6,001 - 8,000 บาท
- มากกว่า 8,001 บาทขึ ้นไป
1.5 ทัศนคติตอ่ เกมส์บนโทรศัพทเคลื่อนที่
1.5.1 ด้านสิ นค้า / บริ การ
1.5.2 ด้านราคา
1.5.3 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ จะใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี ้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา
1.1 ค่าสถิตริ ้ อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.4 สถิตทิ ่ีใช้ หาคุณภาพแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน
2.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test
2.2 ค่าสถิติ Levene's Test
2.3 ค่าสถิติ One-way Analysis of Variance ANOVA
2.4 ค่าสถิติ Least Significant Difference (LSD)
2.4 ค่าสถิติ Brown-Forsythe
2.5 ค่าสถิติ Dunnett’s T3
2.6 ค่าสถิติ Pearson Correlation
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (กัลยา วินิชย์บญ
ั ชา. 2540: 117-119)
1.1 ค่าสถิตริ ้ อยละ (Percentage) เป็ นการเปรี ยบเทียบสัดส่วนของข้ อมูล โดยใช้ สตู ร
𝑝𝑝 =

โดยที่

P
f
n

แทน
แทน
แทน

𝑓𝑓
× 100
𝑛𝑛

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546: 35)

เมื่อ

X
แทน
∑ 𝑥𝑥 แทน
n
แทน

𝑥𝑥 =

∑ 𝑥𝑥
𝑛𝑛

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546: 69)
𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥 2 − (∑ 𝑥𝑥)
�
S. 𝐷𝐷. =
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)

เมื่อ

2

S
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกกํ
้
าลังสอง
2
(∑ 𝑥𝑥) แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.4 สถิตทิ ี่ใช้ หาคุณภาพแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมัน(Reliable)
่
ของแบบสอบถาม
โดยใช้ วิธีหาค่สมั ประสิทธิ์แอลฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2545: 26) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้

Cronbach’s Alpha (α)

เมื่อ

=

��������������
𝑘𝑘 ������������������
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 / 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
1+(𝑘𝑘−1) ������������������
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 / ��������������
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

k

แทน

จํานวนคําถาม

����������������
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคําถามต่างๆ

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคําถาม

������������
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
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2. การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน
2.1 สถิติ t-test (Independent t-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่
ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2549: 108)
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน

t=

(𝑥𝑥
���1� − �𝑥𝑥��2�)
2

2

𝑠𝑠
𝑠𝑠
� 1+ 2
𝑛𝑛 1

𝑛𝑛 2

และใช้ Degree of freedom เป็ น

df =

𝑠𝑠 2
�𝑛𝑛1
1

𝑠𝑠 2
�𝑛𝑛1 �
1

2

𝑛𝑛 1 − 1

2
𝑠𝑠 2
1
+ 𝑛𝑛 �
2

𝑠𝑠 2
� 𝑛𝑛2 �
2

2

+ 𝑛𝑛 − 1
2

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากัน ใช้ สตู ร
t=

เมื่อ t
X1
X2
𝑠𝑠12
𝑠𝑠22
n1
n2
df

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

���1� − 𝑥𝑥
���2�
𝑥𝑥

2
(𝑛𝑛 − 1)𝑠𝑠 2
1 + (𝑛𝑛 2 − 1)𝑠𝑠 2 � 1 + 1 �
� 1
𝑛𝑛 1
𝑛𝑛 2
𝑛𝑛 1 + 𝑛𝑛 2 − 2

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ชันของความเป็
้
นอิสระ (n 1 + n 2 -2)
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2.2 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ Levene's Test (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 144) หากค่าแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย
One-Way Analysis of Variance และถ้ าค่าแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบความ
แตกต่างด้ วย Brown-Forsythe โดยจะทําการทดสอบค่า
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene test ดังนี ้
𝐹𝐹 =

เมือ่

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐹𝐹 แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F-distribution
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 แทน ความแปรปรวนระหว่างทรีทเมนต์
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 แทน ความแปรปรวนภายในทรีทเมนต์

2.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2543: 312-313) ในกรณีท่ีความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากัน หากพบความแตกต่างรายคูใ่ ช้
ค่าสถิติ Least Significant Difference (LSD) โดยใช้ สตู รดังนี ้
แหล่งแปรปรวนหรื อ

องศาอิสระ

แหล่งความผันแปร

(df)

(SS)

เฉลี่ย (MS)

ระหว่างกลุม่

k-1

SS b

MS b

ในกลุม่

n-k

SS w

MS w

รวม (Total)

n-1

SS t

ผลบวกกําลังสอง ผลบวกกําลังสอง

F
MS b / MS w
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F=

เมื่อ

𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑤𝑤

F

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution

MSb

แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่

MSw

แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

MSb =

SSb/(k-1)

MSw =

SSw/(n-k)

SSb

แทน

ผลรวมกําลังสองระหว่างกลุม่

SSw

แทน

ผลรวมกําลังสองภายในกลุม่

k

แทน

จํานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง

n

แทน

จํานวนตัวอย่าง

dfb

แทน

ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่

dfw

แทน

ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่

2.4 วิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2545: 332 - 333) โดยใช้ สตู รดังนี ้
เมื่อ
ถ้ า
โดยที่
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑘𝑘

𝑛𝑛
α

𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑗𝑗

1

1

𝑛𝑛𝑖𝑖 ≠ 𝑛𝑛𝑗𝑗 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑡𝑡1−𝛼𝛼 ;𝑛𝑛−𝑘𝑘 �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑛𝑛 + 𝑛𝑛 )
2

2𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑗𝑗 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑡𝑡1−𝛼𝛼 ;𝑛𝑛−𝑘𝑘 �
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤 = 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘

2

𝑖𝑖

𝑗𝑗

𝑛𝑛 𝑖𝑖

แทน ค่าผลต่างนัยสําคัญที่คาํ นวณได้ สําหรับกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ที่ i และ j
แทน ค่า Mean Square error (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑤𝑤 )
แทน จํานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
แทน ค่าความคาดเคลื่อน
แทน จํานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ i
แทน จํานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ j
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2.5 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) (Hartung. 2001: 300) ใน
กรณีท่ีความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างไม่เท่ากัน หากพบความแตกต่างรายคูใ่ ช้ คา่ สถิติ Dunnett T3
โดยใช้ สตู ร ดังนี ้

เมื่อ

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

โดยค่า MS W’ =

𝐵𝐵 =

B
MS B
MS W’
K
n
N
Si2

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สําหรับสถิติ Brown-forsythe
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดประชากร
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑘𝑘
∑𝑖𝑖=1(1

−

𝑛𝑛 1
𝑁𝑁

) 𝑆𝑆12

R

2.6 วิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคูDunnett’s
่
T3 (Keppel. 1982: 153-155) โดยใช้ สตู รดังนี ้

เมื่อ

Xi − X j

t

=

t

แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution

MS w

แทน

ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่

1 1
MS w  + 
n n 
j 
 i

(Mean Square within group) สําหรับ Brown-Forsythe
Xi

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i

Xj

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j

ni

แทน

จํานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i

nj

แทน

จํานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
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2.7 สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficient) โดยใช้ สตู ร
ดังนี ้ (กุณฑลี เวชสาร. 2542: 259-262)
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =

เมื่อ

𝒓𝒓𝒙𝒙𝒙𝒙

∑ 𝑥𝑥

∑ 𝑦𝑦

∑ 𝑥𝑥 2

∑ 𝑦𝑦 2

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥

n

�[𝑛𝑛

𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥 − (∑ 𝑥𝑥)(∑ 𝑦𝑦 )

∑ 𝑥𝑥 2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

− (∑ 𝑥𝑥)2 ] [𝑛𝑛 ∑ 𝑦𝑦 2 − (∑ 𝑦𝑦 )2 ]

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลรวมคะแนนรายข้ อของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมคะแนนรวมของทังกลุ
้ ม่
ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่างX และ Y
จํานวนคนหรื อกลุม่ ตัวอย่าง

โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีคา่ ระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 437) คือ
1) ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
2) ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3) ถ้ า r มีคา่ เข้ าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4) ถ้ า r มีคา่ เข้ าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
5) ถ้ า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6) ถ้ า r มีคา่ เข้ าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั น้ อยเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.81-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (Very strong)
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้ างสูง (Strong)
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (Moderate)
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้ างตํ่า (Weak)
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.01-0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก (Very weak)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้ กําหนดอักษรย่อ และสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน คะแนนเฉลี่ย
X
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t – distribution
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F – distribution
SS
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน
(Mean of Squares)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
df
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degrees of Freedom)
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ วเิ คราะห์และ
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายตามลําดับดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาในปั จจุบนั และรายได้ ตอ่ เดือน โดยแจกแจงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้ อยละ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ตาราง 8 แสดงค่าจํานวน (ความถี)่ และค่าร้ อยละของลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง
(n = 400 คน)
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ตํา่ กว่า 15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาในปั จจุบนั
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

164
236
400

41.0
59.0
100.0

22
246
132
400

5.5
61.5
33.0
100.0

6
206
4
184
400

1.5
51.5
1.0
46.0
100.0
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
รายได้ ตอ่ เดือน
ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001-6,000 บาท
6,001-8,000 บาท
8,001 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

87
90
71
117
35
400

21.8
22.5
17.8
29.3
8.8
100.0

จากตาราง 8 แสดงจํานวนและร้ อยละข้ อมูล ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคที่ใช้
บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนทีในเขตกรุ
่
งเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน
ผู้วจิ ยั สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.0 และเพศชาย จํานวน
164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.0
อายุ พบว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 16-20 ปี จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 รองลงมาคือ อายุ
21 ปี ขึ ้นไป จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.0 และ ตํา่ กว่า 15 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5
ตามลําดับ
ระดับการศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน
4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลําดับ
รายได้ ตอ่ เดือน พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-8,000 บาท จํานวน 117
คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 รองลงมาคือ 2,001-4,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 รายได้ ตอ่
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เดือนตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 4,0016,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 บาทขึ ้นไป จํานวน 35
คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 ตามลําดับ
เนื่องจากมีอตั รภาคชันของข้
้
อมูลด้ า นระดับอายุ และระดับ การศึกษาในปั จจุบนั ของผู้บริโภค
ที่ใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามมีความถี่
น้ อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทําการจัดกลุม่ ใหม่เพื่อเป็ นการใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี ้
ตาราง 9 แสดงจํานวน และร้ อยละ ข้ อมูล ลักษณะประชากรศาสตร์ ของระดับ อายุและการศึกษาใน
ปั จจุบนั (จัดกลุม่ ใหม่)
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

ความถี่

ร้ อยละ

268

67.0

132

33.0

รวม

400

100.0

ระดับการศึกษาในปั จจุบนั
ตํา่ กว่าปริ ญญาตรี

216

54.0

ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า

184

46.0

400

100.0

อายุ
ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป

รวม

จากตาราง 9 แสดงจํานวนและร้ อยละข้ อมูล ลักษณะประชากรศาสตร์ ของระดับ อายุและ
การศึกษาในปั จจุบนั (จัดกลุม่ ใหม่ ) ของผู้บริโภคที่ใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผู้วจิ ยั สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
ระดับอายุ พบว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที
ในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุตา่ํ กว่า หรื อเท่ากับ 20 ปี จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.0
และอายุ 21 ปี ขึ ้นไป จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.0
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ระดับการศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ ตํา่ กว่าปริญญาตรี จํานวน 216 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 54.0 และระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.0
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ระดับทัศนคติ ต่อการดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้ าน ที่ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ระดับ
ทัศนคติของผู้บริ โภคใน ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ ระดับทัศนคติของผู้บริโภคใน ด้ านราคา และระดับ
ทัศนคติของผู้บริ โภคใน ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลข้ อมูลดังนี ้
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)

X

S.D.

ระดับ ทัศนคติ ต่อ
สื่อมัลติมีเดีย

1. ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

3.76

.73

ดี

2. ด้ านราคา

3.53

.99

ดี

3. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

3.56

.93

ดี

ผลรวมของทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ทกุ ด้ าน

3.66

.69

ดี

ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ในแต่ละด้ าน

จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับของ
ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ โดยรวมทุกด้ าน มีระดับทัศนคติ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.66 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ, ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านราคา
มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76, 3.56 และ 3.53
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)

X

S.D.

ระดับ ทัศนคติ ต่อ
สื่อมัลติมีเดีย

1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก

3.81

.97

ดี

2. มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด

3.86

.90

ดี

3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด

4.01

.96

ดี

4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

3.98

.96

ดี

5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย

3.97

.96

ดี

6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย

3.64

1.10

ดี

7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน

3.67

1.09

ดี

8. มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล 3.39
9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ รับเกมส์
3.53

1.13

ปานกลาง

1.36

ดี

ผลรวมของทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ

.73

ดี

ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ

3.76

จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับของ
ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมู่ เลือกใช้ งา่ ย , มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้
ดาวน์โหลด , มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิก
เข้ าใจง่าย และ มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์ มีระดับทัศนคติ อยูใ่ นระดับดี
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.98, 3.97, 3.86, 3.81, 3.67, 3.64, 3.53 และมีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการ
ลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล ผู้บริโภคที่มีการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.39
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านราคา ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)

X

S.D.

ระดับ ทัศนคติ ต่อ
สื่อมัลติมีเดีย

1. ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม

3.49

1.18

ดี

2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม

3.35

1.12

ปานกลาง

3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน

3.73

1.14

ดี

ผลรวมของทัศนคติด้านราคา

3.53

.99

ดี

ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านราคา

จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับของ
ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ พบว่า ด้ านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.53
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน , ค่าบริการดาวน์โหลด
เกมส์มีความเหมาะสม มีระดับทัศนคติ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.73, 3.49 และค่าทํา
รายการในระบบมีความเหมาะสม มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.35
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)

X

S.D.

ระดับ ทัศนคติ ต่อ
สื่อมัลติมีเดีย

1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ

3.38

1.06

ปานกลาง

2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์

3.56

1.16

ดี

3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก

3.63

1.19

ดี

4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด
5. เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4

3.49

1.21

ดี

3.72

1.15

ดี

ผลรวมของทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.56

.93

ดี

ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด
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จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ระดับของ
ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ พบว่า ด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4,
มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มีของแถมตามจํานวน
ครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72, 3.63, 3.56, 3.49
และการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆมีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.38
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์เกี่ยวกับ พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงเป็ นรายข้ อได้ ดงั นี ้
ข้ อ 1, 2, 3, 4 เป็ นการนําค่าที่ได้ มาหาค่าจํานวน (ความถี่) และร้ อยละ
ข้ อ 5, 6 เป็ นการนําค่าที่ได้ มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง 14 แสดงค่า จํานวน (ความถี่ ) และร้ อยละ ของ พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1. ประเภทเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา่ น
ดาวน์โหลดอยูเ่ ป็ นประจํา
1.1 เกมส์ตะลุยด่าน
1.2 เกมส์ลบั สมอง
1.3 เกมส์กีฬา
1.4 เกมส์ยงิ ปื น
1.5 เกมส์ตอ่ สู้
1.6 เกมส์รถแข่ง
1.7 เกมส์เ ลี ้ยงสัตว์
1.8 เกมส์วางแผนการรบ
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

124
107
12
24
14
45
51
23
400

31.0
26.8
3.0
6.0
3.5
11.3
12.8
5.8
100.0
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ตาราง 14 (ต่อ)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. มูลเหตุจงู ใจของการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.1 ราคาถูก

จํานวน

ร้ อยละ

74

18.5

2.2 มีโปรโมชัน่ ในการดาวน์โหลดเกมส์

30

7.5

2.3 เป็ นเกมส์ยอดนิยม

133

33.3

2.4 เป็ นเกมส์ใหม่ต้องการทดลองเล่น

72

18.0

2.4เพื่อนแนะนํา / การบอกต่อ

66

16.5

2.5 อื่นๆ

25

6.3

400

100.0

3
2
2
3
3
8
2
1
1
25

12.0
8.0
8.0
12.0
12.0
32.0
8.0
4.0
4.0
100.0

รวม
มูลเหตุจงู ใจของการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อื่นๆ ได้ แก่
2.5.1 ความสนุกของเกมส์
2.5.2 ถ้ าไม่มีเกมที่อื่นให้ เล่นจริงๆ
2.5.3 น่าสนุกดี
2.5.4 ฟรี
2.5.5 ไม่มีอะไรทํา
2.5.6 เล่นขันเวลาว่
้
าง
2.5.7 เล่นเพลินๆ เวลาว่าง
2.5.8 สะดวก
2.5.9 อยากเล่น
รวม
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ตาราง 14 (ต่อ)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บน
จํานวน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3.
ท่านใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่กี่ครัง้ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
3.1 จํานวน 1 – 5 ครัง้
366
3.2 จํานวน 6 – 10 ครัง้
26
3.3 จํานวน 10 ครัง้ ขึ ้นไป

รวม
4. ท่านเสียค่าใช้ จา่ ยการใช้ บริ การดาวน์โหลด
เกมส์แต่ละครัง้ โดยเฉลี่ยกี่บาท ต่อครัง้
4.1 ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)
4.2 1-30 บาท
4.3 31-60 บาท
4.4 61 บาทขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ

91.5
6.5

8
400

2.0
100.0

145
113
138
4
400

36.3
28.3
34.5
1.0
100.0

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ นี ้ จํานวน 400 คน จําแนกเป็ นรายข้ อได้ ดงั นี ้
ประเภทเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา่ นดาวน์โหลดอยูเ่ ป็ นประจํา พบว่า ผู้บริโภคที่มีการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เป็ นเกมส์ตะลุยด่าน มีจํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.0 รองลงมาคือ เกมส์ลบั สมอง มีจํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.8 เกมส์เลี ้ยงสัตว์ มีจํานวน 51 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 เกมส์รถแข่ง มีจํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.3 เกมส์ยงิ ปื น มีจํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้ อยละ6.0 เกมส์วางแผนการรบมีจํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ5.8 เกมส์ตอ่ สู้ มีจํานวน 14 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.5 และเกมส์กีฬา มีจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 ตามลําดับ
มูลเหตุจงู ใจของการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ มีมลู เหตุจงู ใจเป็ นเกมส์ยอดนิยม มีจํานวน 133 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.3 รองลงมาคือ ราคาถูก มีจํานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.5 เป็ นเกมส์ใหม่ต้องการ
ทดลองเล่น มีจํานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 เพื่อนแนะนํา / การบอกต่อ มีจํานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.5 มีโปรโมชัน่ ในการดาวน์โหลดเกมส์ มีจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 และ มีมลู เหตุ
จูงใจอื่นๆ มีจํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.3 ตามลําดับ
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มูลเหตุจงู ใจอื่นๆ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เล่น
ขันเวลาว่
้
าง มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 รองลงมาคือ ความสนุกของเกมส์ มีจํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 12.0 ฟรี มีจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 ไม่มีอะไรทํา มีจํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.0 ถ้ าไม่มีเกมที่อื่นให้ เล่นจริ งๆ มีจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 น่าสนุกดี มีจํานวน 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 เล่นเพลินๆ เวลาว่าง มีจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 สะดวก มีจํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.0 และ อยากเล่น มีจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.0 ตามลําดับ
ท่านใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กี่ครัง้ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ น มา พบว่า
ผู้บริโภคที่มีการการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ น มา ส่วนใหญ่ มีระดับ
ความถี่ 1 – 5 ครัง้ มีจํานวน 366 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.5 รองลงมาคือ 6 – 10 ครัง้ มีจํานวน 26 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 และ 10 ครัง้ ขึ ้นไป มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลําดับ
ท่านเสียค่าใช้ จา่ ยการใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์แต่ละครัง้ โดยเฉลี่ยกี่บาท ต่อครัง้ พบว่า
ผู้บริโภคที่มีการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ) มีจํานวน 145
คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 รองลงมาคือ 31-60 บาทต่อครัง้ มีจํานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34. 5 1-30
บาทต่อครัง้ มีจํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 และ 61 บาทขึ ้นไปต่อครั ง้ มีจํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.0 ตามลําดับ
ตาราง 15 แสดงค่า จํานวน (ความถี่ ) และร้ อยละ ของ พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จัดกลุม่ ใหม่)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บน
จํานวน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ท่านใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่กี่ครัง้ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
366
3.1 จํานวน 1 – 5 ครัง้
3.2 จํานวน 6 ครัง้ ขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ

91.5

34

8.5

400

100.0
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ตาราง 15 (ต่อ)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
4. ท่านเสียค่าใช้ จา่ ยการใช้ บริ การดาวน์โหลด
เกมส์แต่ละครัง้ โดยเฉลี่ยกี่บาท ต่อครัง้
4.1 ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)
4.2 1-30 บาท
4.3 31 บาทขึ ้นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

145
113
142
400

36.3
28.3
35.5
100.0

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ นี ้ จํานวน 400 คน จําแนกเป็ นรายข้ อได้ ดงั นี ้
ท่านใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กี่ครัง้ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ น มา พบว่า
ผู้บริโภคที่มีการการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ น มา ส่วนใหญ่ มีระดับ
ความถี่ 1 – 5 ครัง้ มีจํานวน 366 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.5 และ 6 ครัง้ ขึ ้นไป มีจํานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.5 ตามลําดับ
ท่านเสียค่าใช้ จา่ ยการใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์แต่ละครัง้ โดยเฉลี่ยกี่บาท ต่อครัง้ พบว่า
ผู้บริโภคที่มีการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย) มีจํานวน 145 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 รองลงมาคือ 31 บาทขึ ้นไปต่อครัง้ มีจํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 และ 130 บาทต่อครัง้ มีจํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 ตามลําดับ
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แนวโน้ มการใช้ บริการ ดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

X

S.D.

ระดับ พฤติกรรม
การดาวน์โหลด

แนวโน้ มการใช้ บริ การอีกในอนาคต

3.21

1.18

ไม่แน่ใจ
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ตาราง 16 พบว่า พฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับพฤติกรรม ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีก ในอนาคต อยูใ่ นระดับ ไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การแนะนําบอกต่อการใช้ บริการ ดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400 คน)
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ

X

S.D.

ระดับ พฤติกรรม
การดาวน์โหลด

3.03

1.20

ไม่แน่ใจ

ตาราง 17 พบว่า พฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับพฤติกรรม ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ อยูใ่ นระดับ ไม่แน่ใจ โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.03
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ตอ่ เดือน ที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภค ที่มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เขียนเป็ นสมมติฐาน ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ ทดสอบความค่าโดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
ม่ เป็ นอิสระต่อกัน
Two Independent Sample t-Test โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
โดยจะทําการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Lavene’s Test โดยมี
สมมติฐานดังนี ้
H 0 : ค่าความแปรปรวนเพศชายเท่ากับค่าความแปรปรวนเพศหญิง
H 1 : ค่าความแปรปรวนเพศชายไม่เท่ากับค่าความแปรปรวนเพศหญิง
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ตาราง 18 แสดงความแตกต่างพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ

พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่ในการใช้
บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการ
ใช้ บริ การ
แนวโน้ มการใช้
บริ การ
การแนะนําผู้อื่น
มาใช้ บริ การ

Levene's Test
for Equality of
Variances
เพศ

p
F
Equal variances 2.335 .127
assumed
Equal variances .188 .665
assumed
Equal variances 6.129 .014*
not assumed
Equal variances 5.232 .023*
not assumed

Mean. S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

1.12
1.09
2.03
1.98
3.36
3.10
3.16

.41
.34
.85
.88
1.25
1.11
1.28

หญิง

2.94 1.14

t-test for Equality
of Means
t
.600

df
398

Sig.
(2-tailed)
.549

.539

398

.590

2.119* 323.57 .035*
1.784 323.07 .075

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติ Two Independent
Sample t-Test ในการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
พฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ในการทดสอบพบว่า ความถี่ ใน
การใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .549 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการภายใน 3 เดือน ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการทดสอบ พบว่า ค่าใช้ จา่ ยใน
การใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .590 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อ
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดย
เฉลี่ยต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคต ในการทดสอบพบว่า แนวโน้ มการใช้ บริการ
อีกในอนาคต มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .035 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 )
และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์
โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีก ในอนาคต
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ในการทดสอบพบว่า การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .075 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภค ที่มี อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เขียนเป็ นสมมติฐาน ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ ทดสอบความค่าโดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
ม่ เป็ นอิสระต่อกัน
Two Independent Sample t-Test โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
โดยจะทําการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Lavene’s Test โดยมี
สมมติฐานดังนี ้
H 0 : ค่าความแปรปรวนอายุตา่ํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี เท่ากับค่าความแปรปรวนอายุ 21 ปี ขึ ้นไป
H 1 : ค่าความแปรปรวนอายุตา่ํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ไม่เท่ากับค่าความแปรปรวน อายุ 21 ปี ขึ ้น
ไป
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ตาราง 19 แสดง ความแตกต่าง พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต

พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่ในการใช้
บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการ
ใช้ บริ การ
แนวโน้ มการใช้
บริ การ
การแนะนําผู้อื่น
มาใช้ บริ การ

Levene's Test
for Equality of
Variances
อายุ

p
F
Equal variances 19.974 .000**
not assumed
Equal variances 23.101 .000**
not assumed
Equal variances 1.636 .202
assumed
Equal variances 4.731 .030*
not assumed

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป

Mean.

1.07
1.17
2.03
1.95
3.16
3.30
3.03
3.03

t-test for Equality
S.D. of Means
Sig.
t
df
(2-tailed)
.33 -2.166* 207.51 .031*
.43
.92 .961 309.81 .337
.75
.256
1.23 -1.139 398
1.06
1.26 -.034 295.89 .973
1.09

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ โดยใช้ สถิติ Two Independent
Sample t-Test ในการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
พฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ในการทดสอบพบว่า ความถี่ ใน
การใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .031 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
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พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการทดสอบ พบว่า ค่าใช้ จา่ ยใน
การใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .337 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐาน หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคต ในการทดสอบพบว่า แนวโน้ มการใช้ บริการ
อีกในอนาคต มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .256 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี อายุแตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีก ในอนาคต ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ในการทดสอบพบว่า การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .973 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ แตกต่าง กัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภค ที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เขียนเป็ นสมมติฐาน ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ผู้บริโภค ที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผู้บริโภค ที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ ทดสอบความค่าโดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
ม่ เป็ นอิสระต่อกัน
Two Independent Sample t-Test โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
โดยจะทําการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Lavene’s Test โดยมี
สมมติฐานดังนี ้
H 0 : ค่าความแปรปรวนตํา่ กว่าปริญญาตรี เท่ากับค่าความแปรปรวนเปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
H 1 : ค่าความแปรปรวนตํา่ กว่าปริญญาตรี ไม่เท่ากับค่าความแปรปรวนเปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
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ตาราง 20 แสดง ความแตกต่าง พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Levene's Test
for Equality of
Variances
ระดับการศึกษา Mean. S.D.

p
F
ความถี่ในการใช้ Equal variances 34.345 .000**
บริ การ
not assumed
ค่าใช้ จ่ายในการ Equal variances 6.227 .013*
ใช้ บริ การ
not assumed
แนวโน้ มการใช้ Equal variances 4.082 .044*
บริ การ
not assumed
การแนะนําผู้อื่น Equal variances 2.908 .089
มาใช้ บริ การ
assumed

t-test for Equality
of Means
Sig.
t
df
(2-tailed)
2.857* 304.279 .005*

ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า

1.06
1.16
1.98
2.03
3.18
3.24

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

2.99 1.26 .66

ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า

3.07 1.13

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

.28
.44
.90 .646 395.311 .519
.83
1.26 .588 397.996 .557
1.08
39

.508

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ Two
Independent Sample t-Test ในการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
พฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ในการทดสอบพบว่า ความถี่ ใน
การใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .005 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภค ที่มี ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถีใ่ นการใช้บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการทดสอบพบว่า ค่าใช้ จา่ ยใน
การใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .519 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคต ในการทดสอบพบว่า แนวโน้ มการใช้ บริการ
อีกในอนาคต มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .557 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี พฤติกรรม
ต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีก ใน
อนาคต ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ในการทดสอบพบว่า การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บ ริการ
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .508 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เขียนเป็ นสมมติฐาน ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ผู้บริโภค ที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผู้บริโภค ที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุม่
โดยทําการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐานนี ้
H 0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H 1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 21 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s Test
พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่ในการใช้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ
แนวโน้ มการใช้ บริ การ
การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ

Levene Statistic

df1

df2

p

17.367
2.266
3.276
3.075

4
4
4
4

395
395
395
395

.000**
.061
.012*
.016*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
จากตาราง 21 พบว่า แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุม่ นี ้แตกต่างกัน โดยจะใช้ สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบ
พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .061
ซึง่ มากกว่า .05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) แสดงว่าความ
แปรปรวนในกลุม่ นี ้ไม่แตกต่างกัน โดยจะใช้ สถิติ One-way Analysis of Variance ในการทดสอบ
พฤติกรรมด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคต มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .012 ซึง่ น้ อยกว่า
.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุม่ นี ้
แตกต่างกัน โดยจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .016 ซึง่ น้ อยกว่า
.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุม่ นี ้
แตกต่างกัน โดยจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 22 แสดง ความแตกต่างของ พฤติกรรมการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsysthe
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่ในการใช้ บริ การ
แนวโน้ มการใช้ บริ การ
การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ

Statistic

df1

df2

p

3.279*
1.163
3.522*

4
4
4

134.756 .013*
319.368 .327
334.270 .008**

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
จากตาราง22 พบว่า เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน พบว่า
พฤติกรรมด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ
.013 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทําการทดสอบหาความแตกต่างของ ความถี่ ในการ
ใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ รายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnelt T3 ได้ ผลการทดสอบดังตาราง 19
พฤติกรรม ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการอีกในอนาคต มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .327 ซึง่
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .001 เท่ากับ .008
ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มี รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทําการทดสอบหาความแตกต่างของความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน
3 เดือนต่อครัง้ รายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnelt T3 ได้ ผลการทดสอบดังตาราง 20
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ตาราง 23 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกันกับ
พฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้

รายได้ ตอ่ เดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
2,000 บาท

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 2,001-4,000 บาท 4,001-6,000 บาท 6,001-8,000 บาท 8,001 บาทขึ ้นไป
2,000 บาท

1.06
X
1.06 -

2,001-4,000 บาท

1.01

4,001-6,000 บาท

1.15

6,001-8,000 บาท

1.14

8,001 บาทขึ ้นไป

1.26

1.01

1.14

1.14

1.26

.046
(.617)
-

-.097
(.686)
-.144
(.121)
-

-.079
(.581)
-.126*
(.019)
.018
(1.000)
-

-.200
(.373)
-.246
(.128)
-.102
(.985)
-.12
(.928)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 23 แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคที่มี รายได้ ต่อเดือน 2,001-4,000 บาท กับ 6,0018,000 บาท มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .019 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน
2,001-4,000 บาท มีพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ น้ อยกว่าผู้บริโภคที่
มีรายได้ ตอ่ เดือน 6,001-8,000 บาทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .128
สําหรับคูอ่ ่ืน ๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 24 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกันกับ
พฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ

รายได้ ตอ่ เดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
2,000 บาท

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 2,001-4,000 บาท 4,001-6,000 บาท 6,001-8,000 บาท 8,001 บาทขึ ้นไป
2,000 บาท

2.84
X
2.84 -

2,001-4,000 บาท

3.09

4,001-6,000 บาท

2.93

6,001-8,000 บาท

2.98

8,001 บาทขึ ้นไป

3.69

3.09

2.93

2.98

3.69

-.250
(.894)
-

-.090
(1.000)
.159
(.995
-

-.144
(.994)
.106
(.999)
-.053
(1.000)
-

-.847**
(.003)
-.597
(.077)
-.756*
(.011)
-.703**
(.008)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
จากตาราง 24 แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน ตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท กับ
8,001 บาทขึ ้นไป มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .003 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่
เดือนตํา่ กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท มีพฤติกรรมด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ น้ อยกว่าผู้บริโภคที่
มีรายได้ ตอ่ เดือน 8,001 บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .847
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 4,001-6,000 บาท กับ 8,001 บาทขึ ้นไป มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .011 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 4,001-6,000 บาท มีพฤติกรรม
ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน8,001 บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .756
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 6,001-8,000 บาท กับ 8,001 บาทขึ ้นไป มีคา่ Probability (p) เท่ากับ
.008 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 6,001-8,000 บาท มีพฤติกรรมด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 8,001 บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .703
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สําหรับคูอ่ ่ืน ๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตาราง 25 แสดงความแตกต่างของ พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน โดยใช้ สถิติ One-way Analysis of Variance
พฤติกรรมการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

4 6.330
395 292.668
399 298.998

MS

F

p

1.582
.741

2.136

.076

จากตาราง 25 พบว่า เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน พบว่า
พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .076
ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ ตังไว้
้
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
ภายใน 3 เดือนต่อครัง้
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อ
ครัง้
H 1 : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้
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สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ใน
การใช้ บริ การ

1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
-.043
.390
ไม่มีความสัมพันธ์

2. มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด

-.083

.098

ไม่มีความสัมพันธ์

3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด

.003

.958

ไม่มีความสัมพันธ์

4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

.057

.259

ไม่มีความสัมพันธ์

5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือก

-.018

.719

ไม่มีความสัมพันธ์

6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย

-.019

.701

ไม่มีความสัมพันธ์

7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน

.029

.561

ไม่มีความสัมพันธ์

8. มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการ

-.031

.532

ไม่มีความสัมพันธ์

9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ -.002

.971

ไม่มีความสัมพันธ์

.753

ไม่มีความสัมพันธ์

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

ใช้ ง่าย

สอบถามข้ อมูล
รับเกมส์
ผลรวมของทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

-.016

จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์/ บริ การโดยรวมกับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน ต่อครัง้ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .753 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H o ) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ความถี่ ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์
โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภท
เป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลด
ชัดเจน , มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล , มีการรับประกันโดยไม่คดิ
ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับ เกมส์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ
.390 , .098 , .958 , .259 , .719 , .701 , .561 , .532 , .971 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H o ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความ
หลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มี
การอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล , มีการ
รับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ รับเกมส์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3
เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
H 1 : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อ
ครัง้
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สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยใน
การใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้

1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.102*
.042
ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

2. มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด

.068

.175

ไม่มีความสัมพันธ์

3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด

.006

.905

ไม่มีความสัมพันธ์

4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

.190**

.000

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือก

.208**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย

.167**

.001

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน

.144**

.004

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

8. มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการ

.096

.054

ไม่มีความสัมพันธ์

9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ .099*

.048

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

.001

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

ใช้ ง่าย

สอบถามข้ อมูล
รับเกมส์
ผลรวมของทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

.172**

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
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จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .001 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .172 ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่ามาก กล่ าวคือ ถ้ าผู้บริโภค
มี ทศั นคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ โดยรวม มากขึ ้น จะมี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ งา่ ยกับ พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้
ง่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .208 ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้ างตํ่า
กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่ายมากขึ ้น จะมี พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใ นเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และข้ อ มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มี
การอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจนกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .000, .001, .004 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย ,
(H 1 ) หมายความว่า มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทั นสมัยอยูเ่ สมอ, มีขนตอนในการสมั
มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .190, .167, .144 ซึง่ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่ามาก กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภค มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน มากขึ ้น จะมี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และข้ อ มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์กบั
พฤติกร รมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .048 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก, มีการ
รับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ รับเกมส์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อ
ครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทาง สถิติ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .102, .099 ซึง่ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า มาก กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภค มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีการ
รับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ รับเกมส์ มากขึ ้น จะมี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับรายข้ อ มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด ,
มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .175 , 905, .054 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H o ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์
โหลด, มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.3 ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
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H o : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบ สมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการ
ใช้ บริ การ
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.314**
.000
ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ
1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก

2. มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด .281**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด

.236**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

.250**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย .310**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย

.297**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน

.262**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

8. มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการ

.128**

.000

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

.239**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

.365**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

สอบถามข้ อมูล
9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณี
ไม่ได้ รับเกมส์
ผลรวมของทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
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จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Peason Product
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .000 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่
สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .365 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมี ทศั นคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมดีข ึ ้น
ก็จะทําให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์
โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภท
เป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลด
ชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่ Probability
(p) เท่ากับ .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มี
ความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิก
เข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์
มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศั พท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .314 , .281 , .236 ,
.250 , .310 , .297 , .262 , .128 , .239 , .365 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความ
หลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มี
การอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์ ดีข ึ ้น ก็จะทํา
ให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สําหรับรายข้ อ มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูลกับ พฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล
มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์ อยูใ่ น
ระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .128 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคมีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการเ พิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.4 ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนํา
ผู้อ่ืนมาใช้ บริ การ

1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.311**
.000
ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

2.

.256**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด

.301**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

.295**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือก

.342**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย

.319**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน

.315**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

8. มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการ

.166**

.001

ความสัมพันธ์ตํ่ามาก

.231**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

.399**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้
ดาวน์โหลด

ใช้ ง่าย

สอบถามข้ อมูล
9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณี
ไม่ได้ รับเกมส์
ผลรวมของทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริ การ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Peason Product
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .399 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมี ทศั นคติด้าน
ผลิตภัณฑ์ / บริ การโดยรวม ดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์
โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภท
เป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลด
ชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 , .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเกมส์ให้ เลือก
มาก , มีความหลากหลายของเกมส์ท่ีให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุง
เกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /
ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้
รับเกมส์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .311, .256,
.301, .295, .342 , .319, .315, .231กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีเกมส์ให้ เลือกมาก , มีความหลากหลาย
ของเกมส์ที่ให้ ดาวน์โหลด , มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด , มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ , มี
การจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ ง่าย , มีขนตอนในการสมั
ั้
คร /ยกเลิกเข้ าใจง่าย , มีการอธิบาย
วิธีดาวน์โหลดชัดเจน , มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริการกรณีไม่ได้ รับเกมส์ ดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สําหรับรายข้ อ มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูลกับ พฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .001 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o )
และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถาม
ข้ อมูล มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .166 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคมีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.5 ทัศนคติ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อ
ครัง้
H 1 : ทัศนคติ ด้ านราคา ไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อ
ครัง้
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
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ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคา กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ
ภายใน 3 เดือนต่อครัง้

1. ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
-.074
.138

2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม

-.035

.481

ไม่มีความสัมพันธ์

3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน

-.101*
-.082

.043
.104

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

ทัศนคติด้านราคา

ผลรวมของทัศนคติด้านราคา

ไม่มีความสัมพันธ์

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคากับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือน ต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason
Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านราคา โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability
(p) เท่ากับ .104 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H o ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติด้านราคาโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจนกับ พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .043 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์
โหลดชัดเจนมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง ตรงกันข้ าม มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่
เท่ากับ .101 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน เพิ่มขึ ้น ก็จะทํา
ให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ลดลงเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับรายข้ อ ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม , ค่าทํารายการในระบบมีความ
เหมาะสมกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ
.138, .481 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H o ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม , ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม
ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.6 ทัศนคติ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อ
ครัง้ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
H 1 : ทัศนคติ ด้ านราคา ไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคา กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้

1. ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
.068
.177

2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม

.113*

.024

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน

.135**

.007

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

ผลรวมของทัศนคติด้านราคา

.121*

.015

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

ทัศนคติด้านราคา

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคากับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Peason Product
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านราคา โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .121 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ทัศนคติ ด้ านราคา โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มี
ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .121 กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคมีทศั นคติด้านราคาโดยรวมเพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้
มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการแจ้ ง อัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจนกับ พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .007 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์
โหลดชัดเจนมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ
.135 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และรายข้ อ ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสมกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขต กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .024 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสมมีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .113 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคทราบว่า มีคา่ ทํารายการในระบบมีความเหมาะสม เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับรายข้ อ ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสมกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดย
เฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .138, .177 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H o ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม
ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสํา คัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.7 ทัศนคติ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
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H o : ทัศนคติ ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติ ด้ านราคา ไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคา กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ

ทัศนคติด้านราคา
1. ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม
2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม
3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน
ผลรวมของทัศนคติด้านราคา

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.275**
.000
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า
.356**
.000
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า
.375**
.000
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า
.387**
.000
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคากับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้
บริการ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation
Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ทัศนคติ ด้ านราคา โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่
น้ อยว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ทัศนคติ ด้านราคา โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริกา ร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดย
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ
.387 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีทศั นคติ ด้านราคาโดยรวมดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการเ พิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม , ค่าทํารายการ
ในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจนกับ พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 , .000 , .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม , ค่าทํา
รายการในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .275 , .356 , .375 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมี
ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม , ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ ง
อัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน ดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการเ พิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.8 ทัศนคติ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติ ด้ านราคา ไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
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สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเครา ะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคา กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ

1. ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.184**
.000
มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม

.279**

.000

3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน

.226**

.000

ผลรวมของทัศนคติด้านราคา

.265**

.000

ทัศนคติด้านราคา

มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า
มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างตํ่า

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านราคากับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมา
ใช้ บริการ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product Moment
Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านราคา โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000
ซึ่งมีคา่ น้ อยว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ทัศนคติ ด้านราคา โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่
เท่ากับ .265 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีทศั นคติ ด้านราคาโดยรวมดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ งอัตรา
ค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจนกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 , .000 ซึง่ มี
ค่าน้ อยกว่า .01 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าทํา
รายการในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .279, .226 กล่าวคื อ ถ้ า ผู้บริโภคมี คา่ ทํา
รายการในระบบมีความเหมาะสม , มีการแจ้ งอัตราค่าบริการดาวน์โหลดชัดเจน ดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับ รายข้ อ ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสมกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่น
มาใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .184 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมี คา่ บริการดาวน์โหลดเกมส์มี
ความเหมาะสมดีข ึ ้น ก็จะทําให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.9 ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ
ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
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H o : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้
H 1 : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3
เดือนต่อครัง้
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเข ตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ใน
การใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้

ทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด
1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
-.103*
.040
มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ -.062

.217

ไม่มีความสัมพันธ์

3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก

-.182**

.000

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การ

-.106*

.034

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

5. เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น -.108*

.031

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

.005

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

ดาวน์โหลด
iphone4
ผลรวมของทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

-.140**

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.01
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จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อ
ครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .005 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง ตรงกันข้ าม มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .140 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคมีทศั นคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวมเพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3
เดือนต่อครัง้ ลดลงเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีบริการสิทธิพิเศษแก่สมาชิกกับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3
เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีบริการสิทธิพิเศษแก่สมาชิก มีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ความถี่ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง ตรงกันข้ าม มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .182 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคทราบว่า มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้ ลดลงเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และรายข้ อ มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ , มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์
โหลด , เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือน
ต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .040 , .034 , .031 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ
, มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น
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iphone4 มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ าม มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ
.103 , .106 , .108 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ , มีของแถมตาม
จํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 เพิ่มขึ ้น
ก็จะทําให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความถี่ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ลดลงเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับรายข้ อ มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3
เดือนต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .217 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H o ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ ไม่
มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการใช้ บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.10 ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
H 1 : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดย
เฉลี่ยต่อครัง้
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
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ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยใน
การใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้

ทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด
1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.056
.263
ไม่มีความสัมพันธ์

2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ .135**

.007

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก

.167**

.001

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การ

.104*

.037

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

5. เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น .157**

.002

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

.002

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

ดาวน์โหลด
iphone4
ผลรวมของทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

.155**

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .022 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
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ระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .155 กล่าวคือ ถ้ า
ผู้บริ โภคมีทศั นคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวมเพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดย
เฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็ก น้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิ
พิเศษแก่สมาชิก , เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .007, .001, .002 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า พบว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้
บริการดาวน์โหลดเกมส์, มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น
iphone4 มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดย
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .135,
.167, .157 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า พบว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มี
บริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 เพิ่มขึ ้น ก็จะทํา
ให้ มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็ก น้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และรายข้ อ มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดกับ พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .037 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์
โหลดมีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดย
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .104
กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า ของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลด เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สําหรับ รายข้ อ มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ ยต่อครัง้
มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .263 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H o ) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.11 ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเข ตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ ม
การใช้ บริ การ

1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.115*
.022 ความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด

.304**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก

.302**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การ

.235**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

5. เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น .210**

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

.000

ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

ทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

เกมส์

ดาวน์โหลด
iphone4
ผลรวมของทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

.292**

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การ โดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
(Peason Product
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ที่
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มี
ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .292 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีทศั นคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม
เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิ
พิเศษแก่สมาชิก , มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลด , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์
ลุ้นรางวัล เช่น iphone4 กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000 , .000 , .000, , .000
ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความ
ว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , มีของแถมตาม
จํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 มี
ความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับค่อนข้ างตํ่า และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .304 , .302 , .235 ,
.210 กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคทราบว่ามีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิพิเศษ
แก่สมาชิก , มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลด , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ
รางวัล เช่น iphone4 เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สําหรับรายข้ อ มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ มีคา่ Probability (p)
เท่ากับ .022 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r)
มีคา่ เท่ากับ .115 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานที่ 2.12 ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H o : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
H 1 : ทัศนคติ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ ใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี ้
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนํา
ผู้อ่ืนมาใช้ บริ การ

ทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด
1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ

พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
r
p
ระดับความสัมพันธ์
.143**
.004 มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ .302**

.000

มีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก

.306**

.000

มีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การ

.239**

.000

มีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

5. เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น .187**

.000

มีความสัมพันธ์ตา่ํ มาก

.000

มีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า

ดาวน์โหลด
iphone4
ผลรวมของทัศนคติด้านการส่งเสริ มการตลาด

.294**

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
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จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
การแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การโดยใช้ วิเคราะห์สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Peason Product
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ทัศนคติ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวม กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ าน การแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .294 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคมีทศั นคติ ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด โดยรวม เพิ่มขึ ้น
ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ ลดลงเล็กน้ อย
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิ
พิเศษแก่สมาชิก , มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลด กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ มีคา่
Probability (p) เท่ากับ .000 , .000 , .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o )
และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์ , มี
บริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลด มีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างตํ่า และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .302, .306, .239 กล่าวคือ ถ้ าผู้บริโภคทราบ
ว่ามีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ , มีบริการสิทธิพิเศษแก่สมาชิก , มีของแถมตาม
จํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สําหรับรายข้ อ มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ , เมื่อใช้ บริการดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น
iphone4 กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริ การ มีคา่ Probability (p) เท่ากับ .000, .000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า .01 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H o ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า มีการโฆษณาเกมส์ผา่ น
สื่อต่างๆ , เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมา
ใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ ตํ่ามาก และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์ (r) มีคา่ เท่ากับ .143, .187 กล่าวคือ ถ้ า ผู้บริโภคทราบว่า มีมีการโฆษณา
เกมส์ผา่ นสื่อต่างๆ , เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสิทธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น iphone4 เพิ่มขึ ้น ก็จะทําให้ มี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีดาํ เนินงานการศึกษาค้ นคว้ า
การวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาเพื่อทราบถึงทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับ ผู้ให้ บริหารนําผลการวิจยั ไปปรับเลือกใช้ ให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกลุม่ เป้าหมาย และสามารถสนองตอบความต้ องการ และความพึงพอใจของกลุม่ ผู้บริโภคได้
ผู้วจิ ยั ใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) รวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ซึ่ งเป็ นผู้บริ โภคที่ใช้ เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน
พ.ศ. 2554

ความมุ่งหมายของการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษา ทัศนคติที่มีตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรม การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด

เกมส์ บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือประชากรวัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ ประชากรวัยรุ่นที่เคยใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุม่ ประชากรที่ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึง
ใช้ วธิ ีการคํานวณหาจํานวนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รการหาตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร ปรากฏว่า
ขนาดของตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิม่ จํานวนตัวอย่าง 4 % ของ
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมเป็ นจํานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ (Multi-stage Sampling)แบ่งเป็ น 4
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling)
2. การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. การสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วธิ ีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกําหนดสัดส่วน
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บในแต่ละเขตเท่ากัน โดยคํานวณหาจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลของ
แต่ละเขตที่ ได้ รับเลือก โดยสัดส่วนที่ใช้ จะเป็ นจํานวนประชากรที่อาศัยอยูใ่ นแต่ละเขตกับจํานวน
ประชากรของทุกเขตรวมกัน ทังหมด
้
5 เขต ได้ แก่ เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร เขตดินแดง เขตวัฒนา เขต
สาทร แบ่งเป็ นเขตละ 80 คน ได้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด400
้
คน
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ วธิ ีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุม่ เป้าหมาย
และสถานที่แจกแบบสอบถามในแต่ละเขต โดยใช้ แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ นําไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่
คนวัยรุ่น อายุ 13 ปี ขึ ้นไปที่มีการบริ โภคสื่อมัลติมีเดีย โดยสังเกตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่กลุม่ ตัวอย่าง
ใช้ ทังหมด
้
5 เขต ได้ แก่ เขตปทุมวัน สถานที่แจกแบบสอบถาม บริ เวณสยามเซ็นเตอร์ เขตจตุจกั ร
สถานที่แจกแบบสอบถามห้ างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว เขตดินแดง สถานที่แจกแบบสอบถาม ห้ างไอที
มอล ฟอร์ จนู เขตวัฒนา สถานที่แจกแบบสอบถาม ห้ างเอ็มโพเรี ยม เขตสาทร สถานที่แจก
แบบสอบถามห้ างสีลมคอมเพล็กซ์ แบ่งเป็ นเขตละ 80 คน ได้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ วธิ ีสมุ่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ กําหนดไว้ ให้ ครบ 400 ตัวอย่าง
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการดาวน์โหลดสื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ โดย
คําถามแบ่งตามประเภทของทัศนคติ ใน ด้ านสินค้ า / บริการ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริมการตลาด
ความคิดเห็นต่อสื่อประเภทต่างๆ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) แบบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่ให้ เลือกมากกว่า 2 คําตอบขึ ้นไป (Check List) โดยเป็ น
คําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ Rating Scale Method: (Likert Scale Question) จํานวน
ทังหมด
้
17 ข้ อ ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการดาวน์โหลดสื่อมัลติมีเดีย โดยคําถาม
แบ่งเป็ น 3 รูปแบบดังนี ้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูล ประเภทของเกมส์ที่ดาวน์โหลด และมูลเหตุจงู ใจที่ดาวโหลด
ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความถี่ในการดาวน์โหลดเกมส์ และค่าใช้ จา่ ยในการดาวน์โหลด
เกมส์ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภท
มาตรอันดับ (Ordinal Scale)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับ ค่าใช้ จา่ ยในการดาวน์โหลดเกมส์ ใช้ ลกั ษณะของคําถามปลายปิ ด
(Closed-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตรอันดับ (Ordinal Scale)
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวโน้ มการใช้ บริการ และการแนะนําบอกต่อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close-Ended Question) ซึง่ จัดระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 รายได้ ตอ่ เดือน
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1.5 ทัศนคติตอ่ สื่อมัลติมีเดีย
1.5.1 ด้ านผลิตภัณฑ์/บริการ
1.5.2 ด้ านราคา
1.5.3 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ พฤติกรรมการดาวน์โหลดสื่อมัลติมีเดียใน
เขตกรุงเทพมหานคร

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั กระทําการประมวลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS/PC +
(Statistical Package for the Social Sciences/Personal Computer Plus) โดยใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์
ดังนี ้ คือ
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ค่าสถิตริ ้ อยละ (Percentage) เป็ นการเปรี ยบเทียบสัดส่วนของข้ อมูล
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 สถิตทิ ี่ใช้ หาคุณภาพแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliable) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
2.1 หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่าโดยใช้ การทดสอบ
ค่า t-test ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา , 2545:293) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้ าพบความแปรปรวน
เท่ากันทุกกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างด้ วย ค่า One-Way Analysis of Variance แต่ถ้าความแปรปรวน
ไม่เท่ากันทุกกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างด้ วยค่า Brown-Forsythe ซึง่ มีขนตอน
ั้
ในการวิเคราะห์ดงั นี ้
2.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (F) หรื อวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว Brown-forsythe (B) และถ้ าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตแิ ล้ ว ต้ อง
ทําการทดสอบเป็ นรายคูต่ อ่ ไป เพื่อดูวา่ มีคใู่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน โดยใช้ วธิ ีวเิ คราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett T3
3. สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficient)
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สรุ ปผลการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการศึกษา ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.0 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 16-20 ปี มีจํานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ระดับ
การศึกษาในปั จจุบนั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตา่ํ กว่าปริญญาตรี จํานวน 216 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 54.0 และรายได้ ตอ่ เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 6,0018,000 บาท มีจํานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ทศั นคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทศั นคติ ตอ่ สื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ซึง่
สามารถจําแนกเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีทศั นคติตอ่ สื่อมัลติมีเดียด้ านผลิตภัณฑ์ /
บริการ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้ านการส่งเสริมการตลาด มีทศั นคติ ตอ่ สื่อมัลติมีเดีย
และด้ านการส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้ านราคา มีทศั นคติ ตอ่
สื่อมัลติมีเดียด้ านราคา อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.53
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ นี ้ จํานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา่ นดาวน์โหลดอยูเ่ ป็ นประจํา ส่วนใหญ่เป็ น
เกมส์ตะลุยด่าน มีจํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.0 ส่วนใหญ่มีมลู เหตุจงู ใจ เป็ นเกมส์ยอดนิยม มี
จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 มูลเหตุจงู ใจอื่นๆ ส่วนใหญ่เล่นขันเวลาว่
้
าง มีจํานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีระดับความถี่ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 3 เดือน
ที่ผา่ นมา มีระดับความถี่ 1 – 5 ครัง้ มีจํานวน 366 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.5 ส่วนใหญ่ ดาวน์โหลดเกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย) มีจํานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3
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พฤติกรรม การใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
อนาคต อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.21
พฤติกรรมใน การแนะนําบอกต่อ การใช้ บ ริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในอนาคต อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.03
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ตอ่ เดือนของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 เพศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริโภค ที่มีเพศแตกต่างกันมี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านความถี่ในการใช้ บริ ก าร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ และ
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริ การไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 อายุของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริโภคที่มีอายุตา่ งกัน มีพฤติกรรมการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านความถี่ในการใช้ บริการแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ และด้ านการแนะนํา
ผู้อื่นมาใช้ บริ การ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ าน ความถี่ในการใช้ บริการ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ และ
ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริ การไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 รายได้ ตอ่ เดือน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน
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ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการดาวน์โหลด
เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ และด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ และด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่
ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จา่ ย
ในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้
บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ ม
การใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.4 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมา
ใช้ บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานที่ 2.5 ทัศนคติด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศั พท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
ภายใน 3 เดือนต่อครัง้
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านราคาโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.6 ทัศนคติ ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านราคาโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.7 ทัศนคติด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านราคาโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.8 ทัศนคติ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านราคาโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.9 ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้
บริการ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่
ในการใช้ บริ การ ภายใน 3 เดือนต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้

110
สมมติฐานที่ 2.10 ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการ
ใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้ จา่ ย
ในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.11 ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มการใช้
บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ ม
การใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.12 ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการแนะนําผู้อื่น
มาใช้ บริการ
ผลการวิจัยพบว่ า ทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการ
แนะนําผู้อื่นมาใช้ บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

การอภิปรายผล
จากการศึกษา ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี ้
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ16-20 ปี มีระดับการศึกษาตํา่ กว่าปริญญาตรี
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-8,000 บาท ทังนี
้ ้เนื่องจากการวิจยั นี ้กําหนดกลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยรุ่นที่มี
การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงทําให้ ข้อมูลส่วนใหญ่
ที่ ได้ เป็ น ลูกค้ าวัยรุ่นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยเรี ยน ซึง่ ที่มีลั กษณะชอบศึกษา ตื่นเต้ นกับสิ่งของ
แปลกใหม่และทันสมัยของเทคโนโลยีตา่ งๆ ส่วนใหญ่มีรายได้ คอ่ นข้ างสูง และได้ รับรายได้ มาจาก
ผู้ปกครองหรื อทางบ้ าน จึงทําให้ ลูกค้ าสามารถเลือกหรื อตัดสินใจใช้ จา่ ยตามชอบของตนเองได้ ซึง่ ผล
การศึกษาสอดคล้ องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน
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ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน คือเพศหญิงและเพศชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน เพศหญิง จะมีแนวโน้ มมีความต้ องการที่จะส่ง
และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นยิ ม คนที่มี
การศึกษา และรายได้ มีผลต่อทัศนคติ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีต้องการต่างกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมี ทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีทศั นคติ ตอ่ สื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ซึง่ สามารถจําแนกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ / บริ การ ด้ านการส่งเสริมการตลาด และ ด้ านราคา อยูใ่ นระดับดี จากผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ บริการ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด ทังนี
้ เ้ นื่องจากผู้บริ โภคมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ /บริการแต่ละอย่าง แต่ละ ประเภท เป็ น
มาตรฐานที่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์จําเป็ นต้ องมี จึงส่งผลให้ ลกู ค้ า มีความคิดเห็นต่อ ทัศนคติตอ่ การดาวน์
โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยูใ่ นระดับดีเหมือนกัน ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคนอื่นๆ (2542: 44) ได้ กล่าวไว้ วา่ ทัศนคติ เป็ นความรู้สกึ นึกคิดของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่
ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้ เป็ นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรม
นักการตลาดนิยมใช้ เครื่ องมือการ ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า
และสอดคล้ องกับ พัณณิดา ปั น้ งา (2549: 157-158) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการ
ส่งเสริมการขาย และด้ านราคา มีระดับอิทธิพลมาก ต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนของบริษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ ข้อมูล พฤติกรรมการดาวน์ โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเกมส์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา่ นดาวน์โหลดอยูเ่ ป็ นประจํา ส่วนใหญ่เป็ นเกมส์ตะลุย ด่าน ส่วนใหญ่มีมลู เหตุจงู
ใจเป็ นเกมส์ยอดนิยม มูลเหตุจงู ใจ อื่นๆ ส่วนใหญ่เล่นขันเวลาว่
้
าง ส่วนใหญ่ มีระดับความถี่ในการ
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 3 เดือนที่ผา่ น มา มีระดับความถี่ 1 – 5 ครัง้ ส่วนใหญ่
ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย) พฤติกรรมการใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ตอบแบบสอบถามในอนาคต อยูใ่ นระดับ ไม่แน่ใจ และพฤติกรรมใน การ
แนะนําบอกต่อการใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ตอบแบบสอบถามในอนาคต
อยูใ่ นระดับ ไม่แน่ใจ ทังนี
้ ้เนื่ องจากผู้ บริโภคส่วนใหญ่จะ ดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ เล่น
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เพื่อความสนุก และเล่นในช่วงเวลา ว่าง จึงมีความคิดเห็นว่าการเสียใช้ จา่ ยในการ ดาวน์โหลดเกมส์
จึงเป็ นสิ่งที่ไม่สําคัญหรื อจําเป็ นมากกว่าการใช้ จา่ ยในเรื่ องของการเรี ยน หรื ออื่นๆ และรายได้ สว่ นใหญ่
ก็มาจากผู้ปกครอง จึงทําให้ ผ้ บู ริ โภคหา การดาว์ น โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชอบหรื อมีรับ
ความนิยมจากอินเทอร์ เน็ต หรื อช่วงโปรโมชัน่ (ฟรี ) ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคเอง และผู้บริโภค
อาจจะทําการดาว์นโหลดเกมส์ตอ่ จากเพื่อนๆ แทน หรื อทราบจากเพื่อนๆ บอกว่าสามารถดาวน์ โหลด
เกมส์ที่ต้องการจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่ใด ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ชิฟแมน และ คานุก (1994:
658) กล่าวว่า เมื่อผู้ซื ้อได้ รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรื อสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ผ่านเข้ ามาในความรู้สกึ นึกคิด
ของผู้ซื ้อ ซึง่ สะท้ อนถึงความน่าจะเป็ นหรื อ แนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมขอ งผู้บริโภค ด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ ต่อ
ทัศนคติที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการหรื อความตังใจของผู
้
้ ซื ้อ สามารถสนองความต้ องการ
ของผู้ซื ้อที่เป็ นเป้าหมายได้ ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับ พิมพ์พิสา ศิริสถิตย์ (2550) พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคในการใช้ บริ การสถานีเพลงฮิตบนมือถือตลอด 24 ชัว่ โมงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
เครื อข่ายดีแทคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการ
โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้ /เดือน และสอดคล้ องกับ ธีระชัย ตันฑ์พรชัย (2551) ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่นยิ มใช้ บริ การดาวน์โหลดเสียงเรี ยกเข้ า (Ring Tone) โดยการส่งข้ อความ (SMS)
มีความถี่ในการใช้ บริ การดาวน์โหลดนานๆ ครัง้ ขึ ้นอยูก่ บั เพลงที่ชอบ และมีวตั ถุประสงค์ในการใช้
บริ การเพื่อความเพลิดเพลิน/ผ่อนคลาย
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน
ผลการวิจบั พบว่า ผู้บริโภค ที่มีเพศต่างกัน มี พฤติกรรมต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 และผู้บริโภค
ที่มีอายุ และระดับการศึกษา มีพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านความถี่ในการ
ใช้ บริการ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 และผู้บริโภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือน ต่างกัน มี
พฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ และด้ าน การแนะนํา
ผู้อ่ืนมาใช้ บริ การแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มี เพศต่างกัน
จะมีความคิด ค่านิยมและทัศนคติ วัฒนธรรม และสังคม ที่กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ
ไว้ ตา่ งกัน ส่วนคนที่มีอายุ และ การศึกษา ต่างกัน จะ มีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาจะได้ เปรี ยบอย่างมาก ในการรับรู้ข้อมูลและเทคโนโลยี สอดคล้ องกับ
เสาวภา นาคบุตรศรี (2551: 149) ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

113
ใช้ บริ การร้ านขายอุปกรณ์เสริ มและรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เปรมิศา อภิชาติศกั ดิส์ กุล (2548) ที่ศกึ ษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดริ งโทนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั การใช้ บริ การดาวน์โหลดริงโทน อาจเป็ นเพราะลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ทําให้ มีแนวคิดต่อการซื ้ออุปกรณ์เสริ มและการโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือแตกต่างกัน ส่วนรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่าง เนื่องจากในปั จจุบนั มีเกมส์ที่สามารถเล่นได้ ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ดังนัน้
ผู้บริโภคที่มีร้ายได้ มากหรื อน้ อยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ ขึ ้นอยูก่ บั โทรศัพท์มือถือที่ใช้ อยูร่ องรับ
การใช้ งานเกมส์นนๆ
ั ้ หรื อไม่ ทําให้ ในกลุม่ ที่มีรายได้ แตกต่างกันนันมี
้ ความถี่และการแนะนําบอกต่อ
แตกต่างกันนัน่ เอง
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ และด้ านราคา โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่
ในการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ และราคา มีคณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกับแหล่งอื่น จึงไม่ สามารถที่จะตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้ซื ้อได้ บางประการจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ / บริการ หรื อสิ่งที่ผ้ บู ริโภคคาดหวังว่าจะได้ รับ
จากการซื ้อผลิตภัณฑ์/ บริ การ และราคานันๆ
้ จึงส่งผลต่อความพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ และด้ านราคาโดยรวม มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้
บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ และด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 ทังนี
้ ้เนื่ องจาก ผลิตภัณฑ์ / บริการ และราคาที่มีความหลากหลายและมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมตรงความต้ องการของผู้บริ โภค คือ มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด มีการปรับปรุงเกมส์ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ เกมส์มีให้ เลือกเล่นมาก มีเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายบริการลูกค้ าหากต้ องการสอบถามข้ อมูล มี
การแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน หรื อ ค่าบริการดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม มากขึ ้น
มีความสัมพันธ์ กับค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดย แนวโน้ มการใช้ บริการ และการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ สอดคล้ องกับ พัณณิดา ปั น้ งา (2549: 152) ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทน ด้ านความถี่ใน
การดาวน์โหลดริ งโทน (ครัง้ /3เดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 และ สอดคล้ องกับ สุดาดวง
เรื่ องรุจิระ (2541: 109) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลายๆ อย่างที่รวมกันแล้ ว สามารถที่
จะตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ซื ้อ ให้ เกิดความพอใจบางประการจากการใช้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ หรื อ
ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ซู ื ้อคาดว่าจะได้ รับจากการซื ้อผลิตภัณฑ์
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ทัศนคติ ด้ านการส่งเสริ มการขาย โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด
เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ และด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้
บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการขายที่
สมเหตุสมผลและจูงใจ เช่น ฟรี และลดราคาในการให้ บริการ ดาว์นโหลดเพิ่ม มีของสมนาคุณเพิ่มขึ ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งอื่น มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ สอดคล้ องกับ เปรมิศา
อภิชาติศกั ดิส์ กุล (2549) ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดริงโทนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ กับการดาวน์โหลดริงโทน ทางด้ านจํานวน
เพลงต่อครัง้ ที่ดาวน์โหลด ประเภทริ งโทน และประเภทเพลงที่ดาวน์โหลด และมีการเสนอแนะให้ ผ้ ใู ห้
บริการเพิม่ การส่งเสริ มการขายให้ มากขึ ้นและมีความต่อเนื่อง โดยเน้ นการโฆษณา

ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากงานวิจยั นี ้ผู้วจิ ยั ได้ เลือกใช้ วธิ ีเก็บแบบสอบถามและสุม่ เก็บตัวอย่างตาม
พื ้นที่ตา่ งๆ ทําให้ ผลลัพธ์ของประชากรที่ได้ สว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง ผู้วจิ ยั จึงมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ อง
กับงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี การดาวน์โหลดประเภท เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ดาวน์โหลดอยู่
เป็ นประจําเป็ นเกมส์ตะลุยด่าน ส่วนใหญ่มีมลู เหตุจงู ใจเป็ นเกมส์ยอดนิยม มูลเหตุจงู ใจอื่นๆ ส่วนใหญ่
เล่นขันเวลาว่
้
าง ส่วนใหญ่ มีระดับความถี่ในการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 3 เดือน
ที่ผา่ นมา มีระดับความถี่ 1 – 5 ครัง้ ส่วนใหญ่ดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรมีการ เปิ ดให้ มีการดาวน์โหลดไปใช้ งานฟรี ใน เวอร์ ชน่ั แรก เพื่อยอดการดาวน์
โหลดและสร้ างเกมส์ให้ ตดิ เป็ นเกมส์ยอดนิยม จากนันอาจมี
้
การออกเวอร์ ชน่ั ที่สองแล้ วมีการเก็บ
ค่าบริการ การใช้ งาน โดยมีการตังราคาให้
้
เหมาะสม เพื่อให้ ร้ ูสกึ ว่าราคาคุ้มค่าต่อการดาวน์โหลดเกมส์
และจัดหาสินค้ า/บริ การที่ตรงกับความต้ องการเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
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2. ผลการวิจยั ทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคที่มีข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน ได้ แก่ เพศ มี
พฤติกรรมการ ดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านแนวโน้ มการใช้ บริการ แตกต่างกัน ดังนัน้
ผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมชัน่ ใหม่เพื่อกระตุ้นอารมณ์ ความสนใจให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ามากขึ ้น หรื อ
มีการจัดประเภทของเกมส์ให้ เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ า โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุ่นเพศชายให้ มากขึ ้น เพื่อ
กระตุ้นแนวโน้ มการใช้ บริ การให้ มากยิง่ ขึ ้น
3. ผลการวิจยั ทําให้ ทราบว่ าผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ ตอ่ เดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการดาวน์
โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ และด้ าน การแนะนําผู้อ่ืนมาใช้ บริการ
แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรมีการเพิ่มเกมส์ที่เน้ นตลาดผู้มีรายได้ สงู ใน ตัวอย่างเช่น เกมส์ยอด
นิยมบนเครื่ องวีดีโอเกมส์ที่เน้ นกราฟฟิ ก 3D และมีความละเอียดสูง เพื่อให้ ได้ ความรู้สกึ สมจริงในการ
เล่นเกมส์
4. ผลการวิจยั ทําให้ ทราบว่า ผู้บริโภค ที่มี ทัศนคติด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมในการดาวน์โหลด เกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ด้ าน
แนวโน้ มการใช้ บริ การ และด้ านการแนะนําผู้อื่นมาใช้ บริการ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรมีการจัดการ
ส่งเสริมการขายโดย อาจมีโปรโมชัน่ ประจําเอนให้ กบั ผู้บริโภค หรื อมีบริการ สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อรับ
สิทธิพเิ ศษเกี่ยวกับเกมส์ตา่ งๆ และมีการจัดโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ าทดลองดาวน์โหลด
เล่นเกมส์ตา่ งๆ ฟรี ในเดือนแรก และส่วนใหญ่ลกู ค้ าใช้ บริการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
จํานวน 1 – 5 ครัง้ ภายใน 3 เดือน ผู้ประกอบการควรมี การประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาชิงรางวัลต่างๆ
เพื่อจูงใจให้ ลกู ค้ าที่ใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการศึกษาความทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
1. ควรศึกษาในกลุม่ ประชากรอื่น ๆ เช่น ตามร้ านเกมส์ตา่ งๆ เนื่องจากผลการสํารวจจําเพาะ
เจาะจงจะทําให้ ได้ ผลลัพธ์ท่ีหลากหลายมากขึ ้น
2. จากการศึกษาทัศนคติตอ่ การดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ควรทําการศึกษาในเขตต่างจังหวัด เนื่องจากผลการสํารวจทัว่ ประเทศจะทําให้ ทราบ
แนวทางที่หลากหลายมากขึ ้น
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3. ควรศึกษาปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่มีผลต่อทัศนคติการดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปั จจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต เพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการดําเนินชีวิตกับดาวน์โหลดเกมส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากในปั จจุบนั รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึกษาวิจยั ในเรื่อง “ทัศนคติ ต่อการดาวน์โหลด เกมส์ บน
โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” คําตอบของท่านมีคณ
ุ ค่าสําหรับงานวิจยั นี ้ ซึง่ ในกรณีนี ้ไม่มี
คําตอบถูกผิด ผู้ทําวิจยั มุง่ เน้ นเพียงการสํารวจความคิดเห็นของท่านอย่างแท้ จริ ง

ทุกคําตอบของท่านจะถูกเก็บ

รวบรวมเป็ นความลับ และจะถูกใช้ เพือ่ การศึกษาวิจยั ให้ เห็นเป็ นภาพรวมเท่านัน้
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง สําหรับความกรุณาในการสละเวลาตอบแบบสอบถามของท่านในครัง้ นี ้
แบบสอบถามทังหมดถู
้
กแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง ( ) หน้ าคําตอบที่ท่านเลือก
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี

( ) 16 - 20 ปี

( ) 21 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษาในปั จจุบัน
( ) มัธยมศึกษาตอนต้ น
( ) ปวช / ปวส
4. รายได้ ต่อเดือ น
( ) ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 2000 บาท
( ) 4001 – 6000 บาท
( ) 8001 บาทขึ ้นไป

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริ ญญาตรี

( ) 2001 – 4000 บาท
( ) 6001 – 8000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดเกมส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
คําถาม

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ
1. มีเกมส์ให้ เลือกมาก
2. มีความหลากหลายของเกมส์ที่ให้ ดาวน์โหลด
3. มีเกมส์ยอดนิยมให้ ดาวน์โหลด
4. มีการปรับปรุงเกมส์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. มีการจัดวางประเภทเป็ นหมวดหมูเ่ ลือกใช้ งา่ ย
6. มีขนตอนในการสมั
ั้
คร/ยกเลิกเข้ าใจง่าย
7. มีการอธิบายวิธีดาวน์โหลดชัดเจน
8. มีเบอร์ ติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าหากต้ องการ
สอบถามข้ อมูล
9. มีการรับประกันโดยไม่คดิ ค่าบริ การกรณีไม่ได้ รับ
เกมส์
ทัศนคติด้านราคา
1.ค่าบริ การดาวน์โหลดเกมส์มีความเหมาะสม
2. ค่าทํารายการในระบบมีความเหมาะสม
3. มีการแจ้ งอัตราค่าบริ การดาวน์โหลดชัดเจน
ทัศนคติด้านการส่ งเสริมการตลาด
1. มีการโฆษณาเกมส์ผา่ นสือ่ ต่างๆ
2. มีการให้ สว่ นลดเมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์
3. มีบริ การสิทธิพิเศษแก่สมาชิก
4. มีของแถมตามจํานวนครัง้ เมื่อใช้ บริ การดาวน์โหลด
5.เมือ่ ใช้ บริ การดาวน์โหลดมีสทิ ธิ์ล้ นุ รางวัล เช่น
iphone4

เห็นด้ วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
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ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการดาวน์ โหลดเกมส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1.

ประเภทเกมส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ท่ี า่ นดาวน์โหลดอยูเ่ ป็ นประจํา

( ) เกมส์ตะลุยด่าน

( ) เกมส์ตอ่ สู้

( ) เกมส์ลบั สมอง

( ) เกมส์รถแข่ง

( ) เกมส์กีฬา

( ) เกมส์เลื ้ยงสัตว์

( ) เกมส์ยงิ ปื น

( ) เกมส์วางแผนการรบ

2.

มูลเหตุจงู ใจของการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องท่านคืออะไร

( ) ราคาถูก

( ) มีโปรโมชัน่ ในการดาวน์โหลดเกมส์

( ) เป็ นเกมส์ยอดนิยม

( ) เป็ นเกมส์ใหม่ต้องการทดลองเล่น

( ) เพื่อนแนะนํา / การบอกต่อ

( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ ............................................

3.

ท่านใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ ่ีครัง้ ภายใน 3 เดือนทีผ่ า่ นมา

( ) 1 – 5 ครัง้

( ) 6 – 10 ครัง้

( ) 11 ครัง้ ขึ ้นไป
4.

ท่านเสียค่าใช้ จ่ายการใช้ บริ กา รดาวน์โหลดเกมส์แต่ละครัง้ โดยเฉลีย่ กี่บาท ต่อ ครัง้

( ) ฟรี (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)

( ) 1 – 30 บาท

( ) 31 – 60 บาท

( ) 61 บาทขึ ้นไป

5.

ในอนาคตท่านคิดว่าจะใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ อ่ ไปหรื อไม่

ไม่ใช้ บริ การแน่นอน_________/_________/_________/_________/_________ใช้ บริ การแน่นอน

1

6.

2

3

4

5

ท่านจะแนะนําบอกต่อการใช้ บริ การดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ ห้ กบั ผู้อน่ื หรื อไม่

ไม่แนะนําแน่นอน_________/_________/_________/_________/_________แนะนําแน่นอน

1

2

3

4

5

*** ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ ***
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหน่ งและสถานที่ทาํ งาน

1. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2

0

0

2. อาจารย์ ดร.ลํ่าสัน เลิศกุลประหยัด
1

1
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