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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาเจตคติและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนเปรียบเทียบเจตคติและความ ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รวม 400 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งแบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า One-Way ANOVA หรือ F – test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติ
และความต้องการต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้ออยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่
ต้องการให้รา้ นสะดวกซือ้ มีการน�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือมาใช้ คิดเป็นร้อยละ 91.25 โดยหากร้านสะดวกซือ้
มีการน�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือมาใช้แล้ว ส่วนใหญ่มคี วามต้องการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือ
ในร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 86.75 และประเภทของเกมที่ต้องการให้มีในโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือเรียงล�ำดับ คือ
อันดับที่ 1 เกมแนวการต่อสู้ (Action) อันดับที่ 2 เกมแนวผจญภัย (Adventure) และอันดับที่ 3 เกมแนวจ�ำลองสถานการณ์
ต่าง ๆ (Simulation) นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพต่างกัน มีเจตคติต่อการใช้บริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริโภคที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความต้องการต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรม
เกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: เจตคติ ความต้องการ เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือ
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บทความวิจัย
ABSTRACT

The purpose of this research aimed to study attitudes and demand for technology service on
mobile game application of Convenience Store’s Consumers in Bangkok and to compare the attitudes
and demand of consumer for technology services on mobile game in convenience store according to
their personal factors. The sample in this study consisted of 400 consumers who purchased products
at conveniences stores. The sample were selected through stratified random sampling. The research
instrument was questionnaires. The statistics used in analyzing the data were frequency, percentage,
standard deviations, t-test and one-way ANOVA or F-test. The research found that consumers’attitudes
and demand towarded technology service on mobile game application in convenience store were at a
high level. Most consumers wanted the convenience store to provide the technology services on Mobile
Game application (91.25 percent). If the convenience store already had the technology services on
Mobile Game application installed, 86.75 per cent were willing to use the application.The type of game
the consumers required could technology services on mobile game application in convenience store at
significant statistically level .05. be ranged from combating game (Action), adventure game (Adventure)
and simulation game scenarios (Simulation). Moreover, the research also received that the consumers
with different age, educational level and occupation had different attitude towards the use of technology
services on mobile game application in convenience store at significant statistically level.05. Consumers
with different gender, age, educational level, occupation, and income per month similar demand for the
use of games technology services application mobile convenience store at significant statistically level .05.
KEYWORDS : Attitudes and Demand for technology

บทน�ำ

กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ป ั จ จุ บั น มี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผลกระ
ทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ด้วยความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เชื่อมโยงโลกเข้า
ด้วยกันในลักษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนของ
ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศอย่างเสรีและไร้ขีดจ�ำกัด
(พิณสุดา สิรธิ รังศรี, 2552:1) มนุษย์ใช้สารสนเทศเพือ่ พัฒนา
ตนเองทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ จิตใจ รวมทั้งใช้สารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท�ำงาน การ
แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพ
การด�ำเนินงานให้ดีขึ้น ในทางสังคมสารสนเทศถือเป็น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ การ
พัฒนาประเทศชาติ ในระดับองค์กรสารสนเทศถือเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่ใช้ในการวางแผนและการบริหารงาน

จึงอาจกล่าวได้วา่ สารสนเทศ คือ พลังอ�ำนาจ (Information
is power) ที่ท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนในอนาคตได้อย่าง
ถูกต้อง (สุจนิ บุตรดีสวุ รรณ, 2546:36) ดังนัน้ ในปัจจุบนั มนุษย์
จึงมีความต้องการสารสนเทศสูงและหลากหลายรูปแบบ
อีกทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ผลท�ำให้การผลิตสารสนเทศเป็นเรื่องง่ายและสามารถผลิต
ออกมาได้เป็นจ�ำนวนมากและหลากหลายรูปแบบซึ่งส่งผล
ให้ปริมาณของสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนท�ำให้เกิด
การทะลักทลายของสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวเร่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง (สมาน
ลอยฟ้า, 2544:1) ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขาย
ประมาณ 500,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ซื้อขายผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ร้อยละ 60 หรือคิดเป็นมูลค่า 300,000 ล้านบาทต่อปี และ
อีกร้อยละ 40 เป็นมูลค่าการซื้อขายผ่านร้านค้าสมัยใหม่
(Modern Trade) คิดเป็นมูลค่าการซือ้ ขายประมาณ 200,000
ล้านบาทต่อปี โดยร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
ได้แก่ ร้านโชวห่วยหรือร้านขายของช�ำตามแหล่งชุมชนต่างๆ
มักจะมีระบบการบริหารงานแบบครอบครัว ส�ำหรับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ฟู้ดไลอ้อน บิ๊กซี คาร์ฟูร์ โลตัส และแมคโคร เป็นต้น
จะเป็นร้านค้าปลีกทีม่ กี ารน�ำเอาเทคโนโลยีและความรูใ้ หม่ๆ
เข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารสินค้า
คงคลัง การบริหารผลิตภัณฑ์ และการบริหารระบบการจัด
จ�ำหน่าย เป็นต้น การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละครั้ง มักมี
ราคาหรือต้นทุนที่สูงส�ำหรับการน�ำมาใช้ในครั้งแรกแต่ใน
ระยะยาวเทคโนโลยีบางอย่างอาจช่วยให้ผลประกอบการ
ดีขึ้น ในขณะที่บางอย่างอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาใน
อนาคต ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนที่อาจจะผิดพลาด
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกควรที่จะศึกษาถึงหลักและวิธี
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับร้านค้าปลีกในอนาคต ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยอินเดียนน่า โดย Indiana University’s
Customer Interface laboratory ได้ร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ท�ำการวิจัยในเรื่องดังกล่าว และได้
เสนอหลักการและแนวทางในการใช้เทคโนโลยีส�ำหรับร้าน
ค้าปลีกไว้ 10 ประการ ด้วยกัน
ประการที่ 1 ใช้เทคโนโลยีที่สามารถจับต้องหรือให้
ผลประโยชน์แก่ลูกค้าได้โดยตรง
ประการที่ 2 ท�ำเทคโนโลยีให้งา่ ยต่อการใช้ของลูกค้า
ประการที่ 3 ขจั ด ความยุ ่ ง ยากและซ�้ ำ ซ้ อ นของ
เทคโนโลยีดว้ ยการท�ำต้นแบบทดสอบ และปรับให้เหมาะสม
ประการที่ 4 รู้จักและยอมรับการตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ประการที่ 5 สร้างระบบที่สามารถเข้ากันได้ดีกับวิธี
ในการตัดสินใจของลูกค้า
ประการที่ 6 ศึกษาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มี
ต่อพฤติกรรมและประเภทสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ
ประการที่ 7 จัดเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติบางสิ่ง
บางอย่างร่วมกันไว้ด้วยกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้าถึง
ตัวลูกค้า
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ประการที่ 8 น�ำเทคโนโลยีทเี่ คยล้มเหลวในอดีตมาท
บทวนใหม่
ประการที่ 9 ใช้เทคโนโลยีจัดท�ำแผนงานทางการ
ตลาดที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ประการที่ 10 สร้างระบบที่มีความเหนือกว่าแนว
ความคิดเดิมด้วยเทคโนโลยี
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษาความตั้ ง ใจ
(Intention) และ/หรือพฤติกรรม (Behavior) การยอมรับ
การใช้โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือของแต่ละบุคคลหรือ
แต่ละองค์การ ซึง่ เป็นแนวทางทีช่ ว่ ยให้ผศู้ กึ ษาและวิเคราะห์
ด้านพฤติกรรมมนุษย์ได้ใช้เป็นทางเลือกส�ำหรับอธิบาย
ความตั้งใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับ
การใช้โปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือในร้าน สะดวกซือ้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและความต้องการของมนุษย์แบ่งออก
เป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมีพื้นฐานไม่เท่ากัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง เจตคติ แ ละความต้ อ งการของ
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการใช้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี โ ปรแกรมเกม
ประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ และความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือในร้านสะดวกซื้อ

สมมติฐาน (ถ้ามี)

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์อย่างน้อย 1 ปัจจัย
แตกต่างกัน มีเจตคติของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ ดังนี้
1. ท�ำให้ทราบถึงแนวโน้มและความต้องการในอนาคต
ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการใช้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี โ ปรแกรม
เกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ

บทความวิจัย
2. ผู้ที่ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อสามารถน�ำผล
การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพิ่มการบริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมยอดขายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดของการสุ่มตัวอย่างไม่เกิน
5% เพื่อค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยรวมแล้วจึงใช้วิธีการ
เทียบสัดส่วนจ�ำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มและแต่ละเขต
ซึ่งได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเท่ากับ 400 คน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์อย่างน้อย 1 ปัจจัย
แตกต่างกัน มีเจตคติของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกัน

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากร คือ ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ บ่ง
เป็น 6 กลุ่ม รวม 50 ส�ำนักงานเขต จ�ำนวน 5,673,560 คน
ดังตารางที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จากส�ำนัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (Department of Education
Bangkok) MetropolitanAdministration) (http://
www.bangkokeducation.in.th/articledetails.php?id
=89))1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรตามการแบ่งกลุ่ม
ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม
จ�ำนวนประชากร
		
(คน)
กลุ่มกรุงเทพกลาง 	
713,677
กลุ่มกรุงเทพใต้ 	
857,281
กลุ่มกรุงเทพเหนือ
1,069,567
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
1,261,033
กลุ่มกรุงธนเหนือ
826,116
กลุ่มกรุงธนใต้		
945,886
รวม
5,673,560
ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) และแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ตามพื้นที่ (Area Sampling) ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยจ�ำแนกตามกลุ่มประชากร 6 เขต ซึ่งก�ำหนดขนาดของ

และจ�ำนวนผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละกลุม่
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้บริโภคที่เป็นตัวอย่าง
กลุ่ม
จ�ำนวนประชากร
		
(คน)
กลุ่มกรุงเทพกลาง
50
กลุ่มกรุงเทพใต้
61
กลุ่มกรุงเทพเหนือ
75
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
89
กลุ่มกรุงธนเหนือ
58
กลุ่มกรุงธนใต้		
67
รวม
400

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
จ�ำนวน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 เจตคติตอ่ การใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรม
เกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6 ข้อ และ 7 ข้อตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 ความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรม
เกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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1.1 ข้อมูลแสดงลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท�ำการส�ำรวจซึ่งมีจ�ำนวน 400 คน ผู้ตอบแบบ
สอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคเพศหญิง จ�ำนวน 240 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นผู้บริโภคเพศชาย จ�ำนวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่อายุ 21-40 ปี จ�ำนวน
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ ผู้บริโภคอายุต�่ำ
กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ�ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ
27.00 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท
จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา จ�ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา
คือ พนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
18.75 และโดยส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัว
10,001-20,000 บาท จ�ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75
รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 3,00010,000 บาท จ�ำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00
1.2 ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับการเล่นเกมในโทรศัพท์
มือถือ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ระบบที่ใช้
ในโทรศัพท์มือถือใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น IOS จ�ำนวน
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ ระบบ Android
จ�ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 โดยส่วนใหญ่ประเภท
ของเกมที่เล่นในโทรศัพท์มือถือเล่นเกมประเภท Action
จ�ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือเล่นเกม
ประเภท Sport จ�ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
จ�ำนวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการเล่นเกมในโทรศัพท์มอื ถือต่อวันส่วน
ใหญ่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง จ�ำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75
และจ�ำนวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการเล่นเกมในโทรศัพท์มอื ถือต่อวัน
เกิน 3 ชั่วโมง จ�ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25
1.3 ข้ อ มู ล แสดงเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการให้ น� ำ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือมาใช้ในร้านสะดวก
ซือ้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้รา้ น
สะดวกซื้อมีการน�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือ
มาใช้ จ�ำนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 และไม่ตอ้ งการ
ให้รา้ นสะดวกซือ้ มีการน�ำเทคโนโลยี โปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือมาใช้ จ�ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 โดยหากร้าน
สะดวกซื้อมีการน�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือ
มาใช้แล้ว ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีโปรแกรม
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกมประยุกต์มอื ถือในร้านสะดวกซือ้ จ�ำนวน 347 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.75 และไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ จ�ำนวน 53 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 13.25 และประเภทของเกมที่ ต ้ อ งการให้ มี ใ น
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือเรียงล�ำดับคือ อันดับที่ 1
เกมแนวการต่อสู้ (Action) อันดับที่ 2 เกมแนวผจญภัย
(Adventure) และอันดับที่ 3 เกมแนวจ�ำลองสถานการณ์
ต่าง ๆ (Simulation)
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลแสดงเจตคติและความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือในร้านสะดวกซื้อ โดยการแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น
2.1 ข้ อ มู ล เจตคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ต ่ อ บริ ก าร
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
ผลคะแนนเฉลี่ยวัดเจตคติของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
โดยรวม เท่ากับ 4.17 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานคะแนน เท่ากับ 0.57
คะแนน และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจตคติเกีย่ วกับ
การเข้าใช้โปรแกรมที่ง่าย มีผลต่อการเข้าใช้เทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.52
คะแนน เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 คะแนน และเจตคติต่อ
การชอบเล่นเกมประยุกต์มอื ถือบนระบบโทรศัพท์มอื ถือมีคา่
เฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 3.93 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
อยู่ในระดับมาก โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95
คะแนน 2.2 ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
ผลคะแนนเฉลี่ยวัดความต้องการของผู้บริโภคต่อการใช้
บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือในร้านสะดวก
ซือ้ โดยรวม เท่ากับ 4.26 คะแนน ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานคะแนน เท่ากับ 1.30
คะแนน และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการให้
จัดท�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือให้เข้าใจและ
ใช้งานได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 คะแนน และความต้องการให้ผู้รู้
หรือผู้มีประสบการณ์ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
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เกมมือถือมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 4.06 คะแนน เมื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 คะแนน
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากร
ศาสตร์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคกั บ เจตคติ แ ละความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อบริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือในร้านสะดวกซื้อ
3.1 ทดสอบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค
กับเจตคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
เพศแตกต่างกันมีเจตคติต่อการใช้บริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือในร้านสะดวกซือ้ ไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 อายุแตกต่างกันมีเจตคติ
ต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือใน
ร้านสะดวกซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต�่ำกว่า
หรือเท่ากับ 40 ปี มีระดับเจตคติของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ
เทคโนโลยี โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีเจตคติต่อการ
ใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้าน
สะดวกซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทดสอบเป็นรายคู่พบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีระดับเจตคติของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ
เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ
มากกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพแตกต่างกันมีเจตคติตอ่ การใช้บริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่
พบว่า ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นนักศึกษามีระดับเจตคติของผูบ้ ริโภคที่
มีต่อบริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้าน
สะดวกซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีเจตคติต่อการใช้
บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มอื ถือในร้านสะดวก
ซื้อไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05

3.2 ทดสอบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ต ่ อ บริ ก ารเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีความต้องการต่อการใช้บริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส�ำคัญที่ควรน�ำมา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเจตคติและความต้องการต่อ
การใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือใน
ร้านสะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจุบัน
ในยุคโลกาภิวัตน์นั้นการใช้โทรศัพท์มือถือมีการใช้งานกัน
อย่างกว้างขวาง ดังนั้นหากมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้ในโทรศัพท์มอื ถีอเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและมีประโยชน์จึงท�ำให้ผู้บริโภคมีเจตคติและ
ความต้องการต่อบริการใหม่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สุณยี ์ ธีรดากร (2542:148 อ้างถึงใน พิษณุ ศรีพฒ
ั น์, 2550 :
76) ที่กล่าวว่าเจตคติเป็นสภาพทางจิตใจ การรับรู้ ที่จะ
เกิดจากประสบการณ์อันท�ำให้บุคคลมีท่าทีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจแสดงท่าทีออกมาในทางที่
พอใจ เห็นด้วย หรือไม่พอใจ ไม่เห็นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ผู้บริโภค
มีเจตคติเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรแกรมที่ง่าย มีผลต่อการเข้า
ใช้เทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถืออยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความต้องการให้จัดท�ำเทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มอื ถือให้เข้าใจและใช้งานได้งา่ ยมากทีส่ ดุ เพราะใน
การน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าว ซึง่ เป็นบริการใหม่ จึงต้องให้ระบบ
ที่ใช้งานทุกขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการ
เข้าใจต่อผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นการบริการทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั
ของ อเดย์ และแอนเดอร์เซน (Aday & Anderson, 1975)
ได้ชถี้ งึ ปัจจัยพืน้ ฐาน 6 ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ คือ เกิดจากความสะดวก
ที่ได้รับจากการบริการ การประสานบริการ อัธยาศัย ความ
สนใจของผู้ให้บริการ ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ คุณภาพ
การบริการ และค่าใช้จ่ายต่อการใช้บริการ
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2. ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ
ต่างกัน มีเจตคติต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกม
ประยุกต์มอื ถือในร้านสะดวกซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
วณิช บรรจงและคณะ (2514:28 อ้างถึงใน พิษณุ ศรีพัฒน์,
2550 : 80 ) ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะส�ำคัญของเจตคติวา่
เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ของคนหาใช่
สิ่งที่มีติดตัวตนมาแต่ก�ำเนิด เป็นสภาพจิตใจที่มีอิทธิพลต่อ
การคิดและการกระท�ำของคนเป็นอันมาก และสอดคล้อง
กับ ประสาท อิสรปรีดา (2520:91-93), ฉลอง ภิรมย์รัตน์
(2521:48-49), สุนีย์ ธีรดากร (2524:148-149 อ้างถึงใน
พิษณุ ศรีพฒ
ั น์,2550:80 ) และประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 :
3-4) ที่พบว่า เจตคติเกิดขึ้นจากองค์ประกอบคือ เกิดจาก
ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาหรือข้อเท็จจริงของสิง่ นัน้ จนท�ำ
ให้เกิดความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ พอใจ หรือ ไม่พอใจ
3. ผูบ้ ริโภคทีม่ ี เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
อาชีพต่างกัน มีความต้องการต่อการใช้บริการเทคโนโลยี
โปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับราเมศร์ วัชรสินธุ์ และ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะ (2537) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูง และนิยมใช้ในทุกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงินทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน มีการแข่งขัน
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นข้อได้เปรียบ ตลอดจนสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวว่าจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส�ำหรับ การบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีเจตคติและความ
ต้องการต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือในร้านสะดวกซื้อในระดับมาก ผู้ประกอบการควร
พิจารณาน�ำผลวิจยั ทีไ่ ด้รบั ไปศึกษา หรือปรับใช้ในการขยาย
การตลาด โดยการสร้างเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์
มือถือขึ้นมาในร้านสะดวกซื้อเพื่อเพิ่มช่องทางการส่งเสริม
การขาย
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