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ท่ีพกัอำศยั 26 
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ออนไลน์ท่ีเล่น 30 
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23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเตรียมตวั ศึกษา
ขอ้มูล กฎ กติกา วธีิการเล่น ก่อนท่ีจะเร่ิมเล่นเกมออนไลน์ 33 

24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูล
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27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชง้านเวบ็ไซต์
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28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีเล่นเกม
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29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความถ่ีในการเล่นเกม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ จ าแนกตามเพศ 37 

30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เล่นเกมออนไลน์ต่อวนั จ าแนกตามเพศ 38 

31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีเล่นเกม
ออนไลน์จ าแนกตามเพศ 39 

32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกช่องทางเล่นเกมออนไลน์จ าแนกตามเพศ 40 

33 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานท่ีเล่นเกม
ออนไลน์จ าแนกตามเพศ 41 

34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัประเภทของเกม
ออนไลน์ท่ีเล่น จ าแนกตามเพศ 42 

35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 43 

36 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประเภทของเกม
ออนไลน์ท่ีนิยมเล่นตามรูปแบบการเก็บค่าบริการ จ าแนกตามเพศ 44 

37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัวธีิการเติมเงินหรือช าระ
ค่าใชจ่้ายภายในเกม จ าแนกตามเพศ 45 

38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัค่าบริการภายในเกมท่ี
ตอ้งจ่ายในแต่ละเดือน จ าแนกตามเพศ 46 

39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเตรียมตวั ศึกษา
ขอ้มูล กฎ กติกา วธีิการเล่น ก่อนท่ีจะเร่ิมเล่นเกมออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 47 

40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับส่ือท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกมออนไลน ์จ าแนกตามเพศ 48 

41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบับุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 49 
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42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบับุคคลท่ีร่วมเล่นเกม
ออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 50 

43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านเวบ็ไซตเ์กม
ออนไลน์ จ  าแนกตามเพศ 51 

44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีเล่นเกม
ออนไลน์ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 52 

45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความถ่ีในการเล่นเกม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 53 

46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เล่นเกมออนไลน์ต่อวนั จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 54 

47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีเล่นเกม
ออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 55 

48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกช่องทางเล่นเกมออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 57 

49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานท่ีเล่นเกม
ออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 58 

50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัประเภทของเกม
ออนไลน์ท่ีเล่น จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 59 

51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 60 

52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัประเภทของเกม
ออนไลน์ท่ีนิยมเล่นตามรูปแบบการเก็บค่าบริการ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
ท่ีศึกษา 62 

53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัวธีิการเติมเงินหรือช าระ
ค่าใชจ่้ายภายในเกม จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 63 
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54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัค่าบริการภายในเกมท่ี
ตอ้งจ่ายในแต่ละเดือน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 64 

55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเตรียมตวั ศึกษา
ขอ้มูล กฎ กติกา วธีิการเล่น ก่อนท่ีจะเร่ิมเล่นเกมออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิาท่ีศึกษา 65 

56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเกมออนไลน์ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 66 

57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบับุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 67 

58 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบับุคคลท่ีร่วมเล่นเกม
ออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 68 

59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านเวบ็ไซตเ์กม
ออนไลน์ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 69 

60 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑข์องผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ 70 

61 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑข์องร้านเกมออนไลน์ 72 

62 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นราคาของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ 73 

63 ตารางท่ี 63  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบั
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นราคาของร้านเกมออนไลน์ 74 
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ตาราง  หน้า 

64 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ 75 

65 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของร้านเกมออนไลน์ 76 

66 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ 77 

67 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดของร้านเกมออนไลน์ 79 

68 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ 80 

69 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของร้านเกมออนไลน์ผลิตภณัฑ ์ 80 

70 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์
ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามเพศ 82 

71 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของร้านเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 84 

72 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นราคาของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามเพศ 85 

73 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นราคาของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามเพศ 86 

74 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของผู ้
ใหบ้ริการเกมออนไลนท่ี์ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามเพศ 87 
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ตาราง  หน้า 

75 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามเพศ 88 

76 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้ห้บริการ
เกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามเพศ 89 

77 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามเพศ 91 

78 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของผูใ้หบ้ริการเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 93 

79 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑข์องผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  โดยวเิคราะห์เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ LSD จ าแนก
ตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 94 

80 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของร้านเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 96 

81 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑข์องร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ  โดยวเิคราะห์เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ LSD จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิาท่ีศึกษา 98 

82 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นราคาของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 101 

83 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นราคาของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 102 

84 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของผู ้
ให้บริการเกมออนไลน์ ท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิาท่ีศึกษา 103 

85 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 104 

86 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้หบ้ริการ
เกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 105 
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87 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้หบ้ริการเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  โดยวเิคราะห์เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ LSD 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 107 

88 แสดงผลการทดสอบ F-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 109 

89 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดของร้านเกมออนไลน์
ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใช้บริการ  โดยวิเคราะห์เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 

110 
 

90 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์
ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 112 

91 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของร้านเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 114 

92 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นราคาของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 115 

93 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นราคาของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 116 

94 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผู ้
ใหบ้ริการเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามสถานท่ีท่ี
นิยมเล่นเกม 117 

95 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 118 

96 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้หบ้ริการ
เกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกม  จ าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 120 

97 แสดงผลการทดสอบ t-test  ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของร้านเกม
ออนไลน์ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  จ  าแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเล่นเกม 122 
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98 สรุปขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ในกำรเล่นเกมออนไลน์ 125 
99 สรุปขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ในกำรเล่นเกมออนไลน์

จ าแนกตามเพศ 128 
100 สรุปขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ในกำรเล่นเกมออนไลน์ 

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา 130 
101 สรุปความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ท่ี

ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ 10 ล าดบัแรก โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย 132 

102 สรุปความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ 10 ล าดบัแรก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 133 

103 สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละปัจจยั จ าแนกตามเพศ 135 

104 สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละปัจจยั จ าแนกตามเพศ 137 

105 สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ ท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจเล่นเกมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละปัจจยั จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิาท่ีศึกษา 139 

106 สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านเกมออนไลน์ท่ีส าคญัต่อ
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