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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์สารสนเทศ

ทางการจัดการส าหรับผู้ประกอบการเกมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ 

ผู้ใช้งานตลาดเกมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 400 คน ซึ่งได้การสุ่มแบบตาม

สะดวก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และได้ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

เท่ากับ .851 ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน การทดสอบค่า

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า  

 ปัจจัยส่วนประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระยะเวลาการ

ใช้งานตลาดออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่มีผล

ต่อการประสบความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านองค์ประกอบด้านสารสนเทศที่แตกต่างกันมีผลต่อการประสบ

ความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ พบว่า องค์ประกอบด้านสารสนเทศในทุก

ด้านมีผลต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ได้แก่ Hardware Software 

People Network Database Procedure อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และองค์ประกอบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางกับ
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ความประสบความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ 5 ด้าน ได้แก่ Software People 

Network Database Procedure ในนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.5 และน้อย

กว่า 0.8 ขณะที่ด้าน Hardware มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใจการท าเกม

ออนไลน์ในระดับน้อยในนัยส าคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.5  
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Abstract 

 This study aims to study the information management strategy for 

the online game operators. The sample used in this is user behavior 

online game market. The total number of 400 people which have been 

random. The tool used was a questionnaire and analyze the results of 

confidence equals 851. information collected from the questionnaire will 

be analyzed by statistical software packages and that are used in the 

data analysis include percentage, average, standard deviation. T test. 

One-way ANOVA test and analysis to disobey values together. The study 

found that 

 The factors include gender, age, income, demography section 

career duration to market online. It found that the demographic factors 

which do not affect the different success in making online games are 

not statistically significant at the 0.05 

 Harnessing elements, factors that affect different succeed in 

online games. It found that information technology elements in all 

aspects affecting success in making online games include Hardware 

Software Network Database People statistical Procedure policy for 

example 0.05 level yasamkhan and composition with a moderate 

correlation with the succeed in online games, Software Network 

Database People; 5 Procedure in statistical significance greater than 0.5 



and less than 0.8 while Hardware side is correlated with success, to 

make online game to a lesser extent in the statistical significance of less 

than 0.5 

Keywords : MIS Element, Successful, Online game, Online games 

market. 

 

บทน า 

 เกม เป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องง่าย 

นั่นเพราะว่าผู้ที่ ให้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมนั้นจะมีความรู้สึก

เพลิดเพลินและสนุกสนาน แต่นั่นไม่ได้แปลว่าการท าเกมหรือการสร้างเกมนั้นจะ

มีความสนุกไปด้วยเหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนได้สัมผัสหลังจากเกมที่เกมออกสู่

ตลาดแล้ว นั่นเพราะว่าการท าเกมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง มีการ

แบ่งงานหลายส่วน ซึ่งต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ

เฉพาะทางจ านวนมาก และผู้คนเหล่านี้ต้องผ่านประสบกาณ์มากมายเช่นกันถึง

จะสามารถสร้างเกมขึ้นมาได้ อีกทั้งผู้สร้างทุกคนจะไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายใน

ส่วนง่านของผู้ร่วมงานคนอื่นได้ การสร้างเกมจึงต้องอาศัยความรับผิดชอบ

เป็นอย่างมาก ในข้างต้นของการท าเกมนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ นั่น

คือ โปรแกรมเมอร์ และ กราฟฟิก และจะมีส่วนเสริมที่สามารถหาเพิ่มเติมแต่งได้

โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเฉพาะมากนัก  

 ท าไมเกมถึงไม่ประสบความส าเร็จค าถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่าง

ยาวนาน อาจเป็นเพราะว่าผู้สร้างเกมสามารถสร้างเกมที่คิดว่าเกมที่ผู้สร้างนั้น

มีความสนุกอย่างแน่นอน แต่ผู้สร้างไม่ได้ค านึงถึงผู้เล่นว่าผู้เล่นต้องการสิ่งที่

เขาสร้างหรือไม่ หรือเกมที่สร้างนั้นก าลังตลาดในการซื้อในขณะนั้นมีหรือไม่ 

เช่นเดียวกับผู้สร้างเกมมือสมัครเล่น ผู้คนจ าพวกนี้จะเป็นนักเล่นเกมที่ทุ่มเท

เวลาให้กับการเล่นเกมมากกว่าการศึกษาเกม ซึ่งจะส่งผลให้ความคิดอ่านใน

ภาพรวมมีน้อยกว่าผู้สร้างเกม และไม่สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินการได้ 

ผู้สร้างประเภทนี้จะล้มเหลวตั้งแต่ก่อนเกมพวกเขาจะวางขาย 



จากที่กล่าวมากข้างต้นจะท าให้รู้ว่าคนเล่นไม่รู้วิธีสร้างและคนสร้างไม่รู้วิธีขาย

เกมถ้าอย่างนั้นนักวิชาการตลาดสามารถมาบริหารการตลาดของอุตสาหกรรม

เกมได้หรือไม่นั้นต้องวิเคราะห์จากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมด้วย 

เพราะถ้าผู้บริหารหรือนักการตลาดเข้ามาบริหารแต่ขาดความเข้าใจใน

อุตสาหกรรมที่เฉพาะทางอย่างตลาดเกมนั้นโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จก็แทบ

ไม่มีเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้เล่นเกมไม่สามารถสร้างเกมได้ ผู้สร้าง

เกมไม่อาจขายสินค้าได้ ผู้บริหารไม่สามารถสร้างเกมได้  

เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถสร้างเกมขึ้นมาได้นั้นจึงต้องมีทกัษะทั้งสามด้านอย่าง

ครบถ้วนถงึจะพร้อมเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมนี้ได้ ซึ่งบุคลาจ าพวกนี้จะมี

จ านวนน้อยมาก ๆ 

ในมุมมองของตลาดโลกหรือในภาพรวมของบุคคลอื่น ๆได้ถูกมอง

ออกไปหลากหลายรูปแบบตามประเทศ สถานที่ ชุมชน ต่าง ๆ ท าให้ภาพรวม

สะท้อนสู่สังคมออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเกมในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา

ม า จ า ก ยุ ค อ ดี ต ม า เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  4 5  ปี ที่ ผ่ า น ม า 

(juropy.com/2014/01, 2556) เมื่อมองจากภาพรวมในอดีตจะพบว่า

อุตสาหกรรมเกมจะมีการเติบโตขึ้นในทุก ๆ ปีและจะมีการเติบโตขึ้นอย่าง

ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น อ น า ค ต ต า ม เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย ยิ่ ง ขึ้ น

(http://www.thaibizchina.com, 2555) 

เนื่องจากเกมถูกสร้างขึ้นให้ผู้เล่นสามารถรับรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่

สามารถหาได้ในชีวิตจริงและเพื่อเหตุผลนั้นเทคโนโลยีที่พัฒนายิ่งขึ้นจะท าให้ผู้

เล่นสามารถได้รับประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่า

อุตสาหกรรมเกมนั้นจะยังพัฒนายิ่งขึ้นไปได้อีกตราบใดที่เทคโนโลยีจะยังพัฒนา

ต่อไป 

 จะพบว่าประชากรส่วนมากในโลกมีจ านวนหลักล้านไปจนถึงสิบล้านใน

ทุกๆ วัน และทุกๆชั่วโมงโดยเวลาท่ีประชากรน้อยที่สุดอยู่ที่ 10 ล้านคน และมี

จ านวนมากท่ีสุด 16 ล้านคนขึ้นไปในระยะเวลาความห่าง 1 ชั่วโมง 

(http://store.steampowered.com/stats/, 2560) 

http://www.thaibizchina.com/
http://store.steampowered.com/stats/


เป็นข้อยืนยนัว่าตลาดนี้มีผูใ้ช้จ านวนมากเข้าออกพร้อมกันในเวลาพร้อมกันเป็น

จ านวนมากถึงหลักล้าน นั่นท าให้ตลาดเกมในปัจจุบันเป็นท่ีน่าจับตามองอย่าง

มากเมื่อส ารวจจากจ านวนประชากรและอัตราการเติบโตจากในอดีต 

งานวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้ น เพื่ อศึกษาและน า ไปประกอบกับธุ รกิจ

อุตสาหกรรมของผู้พัฒนาเกมผ่านระบบออนไลน์โดยปัจจุบันตลาดเกมได้มีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3  ปีที่ผ่านมา ซึ่งน าเชื่อมโยงไปถึงองค์กรหรือ

ผู้ผลิตเกมเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะสามารถท าสินค้าออกมาตอบโจทย์

ผู้บริโภค เพราะการจะจัดตั้งบริษัทหรือสตูดิโอเกมขึ้นมานั้นต้องใช้ปัจจัยหลาย

อย่างไม่วา่จะเป็นบุคลากร เงินทุน การแวงแผนที่ดี หลักการท างาน ขั้นตอนการ

ท า ง า น  ก า ร ต ล า ด  เ ป็ น ต้ น  

แต่สิ่งหลัก ๆ ที่ท าให้องค์กรหรือบริษัทผู้ผลิตเกมออนไลน์นั้นด าเนินต่อไปได้คือ

ผู้ ซื้ อ  ก า ลั ง ข อ ง 

ผู้ซื้อ หรือความต้องการของผู้ซื้อ โดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ

ปัจจัยของผู้ซื้อเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ 

 สิ่งที่อุตสาหกรรมเกมและผู้ผลิตเกมส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการ

ท าก าไรก็คือการใช้กลยุทธ์ในการขาย และการผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อ ใน 2 

– 3 ปีที่ผ่านมามีเหล่าผู้ผลิตหน้าใหม่เกิดขึ้นมามากมายแต่มีอัตราการประสบ

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ไ ม่ ถึ ง  1 0 %  อ้ า ง อิ ง จ า ก  

(https://www.developereconomics.com, 2557) จากการท าธุรกิจนี้เนื่องจาก

อุตสาหกรรมนี้ต้องใช้ความเข้าใจในตัวของสินค้าและผู้บริ โภคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทุกปีตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ท าให้ผู้ผลิตหน้าใหม่ท่ีมี

ก าลังทรัพย์แต่ขาดความเข้าใจในตัวสินค้า และผู้ผลิตที่มีความเข้าใจแต่ขาดกล

ยุทธ์ทางการขายต้องล้มเหลวในการเข้ามาจับตลาดในทางธุรกิจเกมผ่านระบบ

ออนไลน์  

องค์ประกอบสารสนเทศนั้นมีมาตั้งแต่ยุคเทคโนโลยีเริ่มมามีบทบาทกับ

ตลาดจนกลายเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้นน้อยผู้ผลิตนักที่จะค านึงถึงเรื่องนี้ เพราะ

ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมองไปที่การท าเกมที่ดีออกมาให้ได้ มากกว่าการค านึงถึง

ตลาดและผู้บริโภค ท าให้ลืมค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบสารสนเทศ 

https://www.developereconomics.com/


จนท าให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่ผู้ผลิตวางไว้ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบ

สารสนเทศจะไม่ใช่ทุกอย่างในการท าให้การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประสบ

ความส าเร็จได้ 100% แต่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตไม่ควรมองข้ามและน าไปใช้

ประโยชน์ในการผลิตเกมออกสู่ตลาดออนไลน์ได้โดยที่อัตราการล้มเหลวจะ

น้อยลงกว่าเดิม 

งานวิจัยฉบับนี้จึงท ามาเพื่อตอบโจทย์และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น

เพื่อให้การประกอบธุรกิจเกมออนไลน์นั้นประสบผลส าเร็จได้โดยใช้กลยุทธ์ทาง

สารสนเทศซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นไม่ว่ายุคสมัยของตลาดเกมออนไลน์จะผ่านไปกี่สมัยก็ตามแต่

องค์ประกอบสารสนเทศก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดิม ท าให้ผู้จัดท าเลือก

ที่จะวิเคราะห์และท าให้องค์ประกอบทางสารสนเทศเป็นสิ่งที่จะน ามาวิเคราะห์

ความเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าเกม

ออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต 

 2.เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบทางสารสนเทศทางการจัดการทีส่่งต่อ

ความส าเรจ็ในการท าเกมออนไลนข์องผู้ใช้งานบนอินเตอร์เนต็ 

สมมุติฐาน 

1.ปัจจัยประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาการใชง้าน

ตลาดออนไลน์ ของผู้ใช้งานบนอนิเตอร์เน็ตต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ

ท าเกมออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

2.ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการจัดการอันได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร ์เครือข่าย ขอ้มูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ของผู้ใช้งานบน

อินเตอร์เนต็ต่างกันมคีวามสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

        ตัวแปร

ตาม        

ปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- รายได้ 

- ระยะเวลาการใช้งาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีเ้ป็น

ผู้ใช้งานบนระบบอินเตอร์เนต็หรือระบบออนไลน์ไปยังผู้ใช้ที่มีงานอดิเรกใน

ประเภทการเล่นเกมไมว่่าจะน้อยหรือมาก ในประเทศไทย ผ่านทางระบบ

อินเตอร์เนต็ในแหล่งกลุ่มผู้ใช้งานตลาด  

ขอบเขตด้านองค์ประกอบสารสนเทศ เป็นการศึกษาส่วนประกอบในการ

ใช้งานของผู้ใช้งานด้านองค์ประกอบสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ บุคลากร  เครือข่าย ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จในการผลิตเกมออนไลน์ ความส าเร็จในการผลิตเกมออนไลน์

เป็นตัวประเมินในด้านความส าเร็จของผู้ผลิตเกมในตลาดออนไลน์โดยมี

ส่วนประกอบได้แก่ความพึงพอใจ,คุณภาพ,ปริมาณ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศ

ทางการจัดการ 

- ฮาร์ดแวร ์(Hardware) 

- ซอฟต์แวร ์(Software) 

- บุคลากร (PEOPLE) 

- เครือข่าย (Network) 

- ข้อมูล (Database) 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Procedure) 

 

 

ความส าเร็จในการท าเกม

ออนไลน์ 

 



 1.สามารถน าข้อมูลองค์ประกอบทางสารสนเทศไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

 2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประชากรที่ได้และประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อ

ตลาดเกมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 Inspiration (2555) ปัจจัยประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษา

เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ท าให้ทราบขนาดหรือ

จ านวนคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งศึกษาการ

กระจายตัวในด้านพื้นที่ของประชากร และองค์ประกอบทางประชากร ได้แก่ 

 Wikipedia (2560) เพศ หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะความแตกต่าง

ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยองค์การอนามัยโลก ให้ความหมายไว้ว่า 

"คุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในบทบาทประกอบสร้างทางสังคม 

พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่ให้สังคมพิจารณาว่าเป็นผู้ชายหรือ

ผู้หญิง" ในขณะที่ค าว่า เพศ (Sex) มีความหมายในลักษณะทางชีววิทยาของ

บุคคล ที่แบ่งเป็นเพศหญิง และเพศชาย 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2534) อายุ หมายถึง เวลาที่ด ารงชีวิต

อยู่ เวลาช่ัวชีวิต ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ เช่น อายุใบอนุญาตยานี้หมดอายุแล้ว ระยะเวลาที่ก าหนด รู้ความ

ยั่งยืนของสิ่งนั้น ๆ  

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  (2555) รายได ้หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการ

ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทน

อื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติรายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี ้

 1.รายได้จากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขาย

สินค้าหรือบริการอันเป็นรายได้จากการด าเนินงานตาม ปกติ เช่น กิจการซื้อ

ขายสินค้ารายได้ของกิจการ คือ รายได้จากการขายสินค้า ส่วนกิจการ

ให้บริการ เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://dictionary.sanook.com/search
https://dictionary.sanook.com/search


 2.รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการ

ด าเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ รายได้จากการขายสินค้า

หรือบริการนั่นเอง 

 ระยะเวลาการใช้งาน หมายถึง เวลาในการด าเนินงาน ปฏิบัติการ ของสิ่ง 

ๆ หนึ่ง ที่มีการตอบสนองกับสิ่งอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลรับบางอย่างใน

รูปแบบผลกระทบที่ เกิดขึ้น จะหมดลงต่อเมื่อสิ่งนั้นสูญสลาย หรือ ไม่

ตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 สรรค์ชัย  พงศ์พุทธชาด (2547) องค์ประกอบสารสนเทศ หมายถึง 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การ

จัดการและปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับ

องค์กรไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆที่

เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของระบบอีกรวมเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาด

องค์ประกอบใดไม่ได้ ได้แก ่

 ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญของระบบ

สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์

สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่อง

กวาดตรวจเมื่อพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์  

 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ

ที่ส าคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือล าดับขั้นตอนของค าสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์

ท างาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ใน

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์

ส าเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้งานของ

ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ใน

ปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อ

ความหมายให้เข้าใจง่าย เช่น มีส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ที่ เรียกว่า กุย 

(Graphical User Interface : GUI) ส่วนซอฟต์แวร์ส าเร็จที่มีใช้ในท้องตลาดท าให้

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับบุคคลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเริ่มมีลักษณะ

ส่งเสริมการท างานของกลุ่มมากขึ้น ส่วนงานในระดับองค์กรส่วนใหญ่มักจะมี



การพัฒนาระบบตามความต้องการโดยการว่าจ้าง หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ที่

อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น 

 บุคลากร (PEOPLE) หมายถึง ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์

ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบส าคัญในความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาส

ที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่ง

มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์

มีขีดความสามารถมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง

และพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ ส าหรับระบบสารสนเทศในระดับ

กลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อนจะต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง

มาพัฒนาและดูแลระบบงาน 

 เครือข่าย (Network) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึง

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือ

สื่ออื่น ๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้ ในกรณีที่เป็น

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิว เตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเ ครื่อง

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง

นี้ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ 

(Client/Terminal)   

 ข้อมูล (PEOPLE) หมายถึง องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ

ระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ 

เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งก าเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มี

การกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจ าเป็นจะต้องมี

มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูล

ต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง 

เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนในขณะที่ใช้



งานก็จ าเป็นต้องค านึงถึงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับ

เครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอน

การประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องช ารุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอน

การท าส าเนาข้อมูลส ารองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการ

ซักซ้อม มีการเตรียมการ และการท าเอกสารคู่มือการใช้งานท่ีชัดเจน  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องของความพึงพอใจ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

                ทวีพงษ์   หินค า (2541, น. 8) ได้ให้ความหมายของความพึง

พอใจว่าเป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึงสามารถลดความดึง

เครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ง

นั้น 

                ธนียา   ปัญญาแก้ว (2541, น. 12) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้

เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจใน

งานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และ

ความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่าน้ีอยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่พอใจงานที่ท า ถ้า

หากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการ

ยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็น

อย่างมาก 

                วิทย์   เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ให้ความหมายของความ

พึงพอใจว่า หมายถึง ความพอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ 

ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการแก้แค้นสิ่งที่ชดเชย 

                วิรุฬ   พรรณเทวี (2542, น. 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละ

บุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจ

มากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้าม

อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่

คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 



                กาญจนา   อรุณสุขรุจี (2546, น. 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ

มนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น

เป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ

สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ

ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้า

จึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ใช้งานตลาดเกมผ่านระบบออนไลน์ใน

ประเทศไทย 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัยมีจ านวนท้ังสิ้น 400 คน และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 

5 ระดับ โดยกลุ่มตัวอยา่งคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรค านวณของ Yamane 

(1967) การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช ้Cronbach’s Alpha 

ผลการทดสอบโดยรวมมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.8 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า 

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถอื 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการ

สร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าจาก

หนังสือวารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

3. ศึกษาสภาพความเป็นจริงของตลาดและอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับระบบตลาด ระบบกลไกการท างานของอุตสาหกรรมเกม

ออนไลน์ ปัจจัยการประสบความส าเร็จ  ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้อง 



4. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ

ปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าไป

ใหผู้้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการได้ตรวจสอบ

และแนะน าข้อบกพร่อง 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าไปทดสอบกับนักวิชาการใน

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ 4 ราย ในระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 

2560 ตลอดจนน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึงน ามา

ปรับปรุงแก้ไข และพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ต่อไป 

6. แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คือ 

ตอนที่ 1.เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ โดยเป็นข้อค าถาม

แบบ Check List  

ตอนที่ 2.เป็นค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบสารสนเทศ ได้แก่ Hardware, 

Software, People, Network, Data Base, Procedure โดยเป็นข้อค าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3.เป็นค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ โดยข้อ

ค าถาม จะถามถึง ความพึงพอใจ,คุณภาพ,ปริมาณ,ความต้องการ,ชื่อเสียง 

โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมผ่านการแจกแบบสอบถามตามกลุ่มผู้ใช้งานผ่าน

ระบบออนไลน์โดยตรง และ การแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์และแหล่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และติดตามเก็บ

กลับน ามาประมวลผล 

ผลการวิจัย 



 การศึกษาการ ใช้ กลยุทธ์ สารสน เทศทางการจั ดการส าหรั บ

ผู้ประกอบการเกมออนไลน์ ในครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

ประมวลผลแบบสอบถามจ านวน 400 คน จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ พบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 381 คน คิดเป็น(ร้อยละ) 

88.6 และเป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็น(ร้อยละ 4.4) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  16 – 20 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็น

(ร้อยละ 46.5) รองลงมามีอายุ 10 – 15 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็น(ร้อยละ 

27.2) อายุ 21-25 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็น(ร้อยละ 10.5) อายุ 26-30 ปี 

จ านวน 17 คน คิดเป็น(ร้อยละ 4.0) อายุต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น

(ร้อยละ 3.3)และอายุ30 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็น(ร้อยละ 1.6) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 342 คน 

คิดเป็น(ร้อยละ 79.5) รองลงมามีรายได้10,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน 

คิดเป็น(ร้อยละ 8.4) รายได้20,000-30,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็น(ร้อย

ละ 3.0) และมีรายได3้0,000บาทขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็น(ร้อยละ 2.1)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ต่ ากว่า 1  ปี  

จ านวน 167 คน คิดเป็น(ร้อยละ 38.8) รองลงมามีระยะเวลาการใช้งานตลาด

ออนไลน์ 2-1  ปี จ านวน 117 คน คิดเป็น(ร้อยละ 27.2) มีระยะเวลาการใช้งาน

ตลาดออนไลน์ มากกว่า 5 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น(ร้อยละ 14.9) และมี

ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ 3-2  ปี จ านวน 52 คน คิดเป็น(ร้อยละ 12.1 ) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบสารสนเทศ  

ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และ

Procedure ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้านHardware ที่มีผลต่อความส าเร็จในตลาด

เกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.18  



องค์ประกอบสารสนเทศ ด้านSoftware ที่มีผลต่อความส าเร็จในตลาด

เกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.94 

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน People ที่มีผลต่อความส าเร็จในตลาด

เกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.63  

 องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Network  ที่มีผลต่อความส าเร็จในตลาด

เกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3. 34  

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Database ที่มีผลต่อความส าเร็จในตลาด

เกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3. 73  

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Procedure ที่มีผลต่อความส าเร็จใน

ตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.68 

การวิเคราะหค์วามส าเร็จในการท าเกมออนไลน ์  

ความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อุตสาหกรรมเกมมีโอกาสเติบโต

มากกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา 

คือ ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

และ ค่าเฉลี่ยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบเน็ตเวิร์ค มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ

ในการท าเกมออนไลน์แตกต่างกัน  ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา

การใช้งานตลาดออนไลน์โดยผู้วิจัยใช้สถิติ t-test กับตัวแปร เพศ ซึ่งเป็นความ



แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) กับตัวแปร อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ 

ซึ่งเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์มี

รายละเอียด พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในทุกด้านไม่มีผลต่อความส าเร็จ

ในการท าเกมออนไลนอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig > 0.05) 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบสารสนเทศ ที่แตกต่างกันมีผล

ต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์สัมพันธ์กัน ได้แก่ Hardware, Software, 

People, Network, Database และProcedure โดยผู้วิจัยใช้สถิติ Correlation 

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ภายในและใช้สถิติ Regression ในการวิเคราะห์

หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลการวิ เคราะห์รายละเอียด พบว่า 

องค์ประกอบสารสนเทศในทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการท าเกม

ออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig < 0.05) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในทุกด้านไม่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการท าธุรกิจตลาดเกมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สรรค์ชัย  พงศ์พุทธชาต(2552,น. 76) ได้ศึกษาเรื่องของความคิดเห็นของ

พนักงานการประปานครหลวงต่อความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น

ของพนักงานการประปานครหลวงต่อความส าเร็จในการ ใช้ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร  อย่างมีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในการศึกษาพบว่า ประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น

ด้าน เพศ อายุ รายได้ หรือ อายุการใช้งานตลาดออนไลน์ ไม่ได้มีผลต่อการ

ตัดสินใจเล่นเกม และไม่มีผลต่อการประสบผลส าเร็จในตลาดเกมออนไลน์ อีกทั้ง

ระบบการตรวจสอบของตลาดยังไม่มีความสามารถในการคัดกรองประชากรที่มี

ประสิทธิภาพในการเข้าไปใช้บริการ เช่น การปลอมแปลงอายุเพื่อเข้าไปซื้อเกมที่

จ ากัดอายุในการเล่น โดยผู้ที่ปลอมแปลงเข้าไปซื้อผู้ผลิตไม่สามารถทราบอายุที่

แท้จริงของผู้ซื้อได้ หรือการเปลี่ยนLocationของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการซื้อ

เกมข้ามประเทศ ที่เปิดขายเฉพาะบางประเทศ ท าให้ตลาดตรงนี้ขาดการคัด



กรองที่ละเอียดและรอบคอบ เป็นอีกหน่ึงเหตุผลที่ว่าผู้เล่นที่มีสถานะแตกต่างกัน 

แต่องค์ประกอบในการเล่นเกมเหมือนกัน ไม่ว่าตัวแปรด้านปัจจัยประชากรจะ

แตกต่างกันเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกม และ การประกอบการของ

ผู้ผลิตเกมออนไลน ์

ทั้งนี้หากต้องการใช้ระบบมีประสิทธิภาพทางตลาดออนไลน์ควรจะมีการ

คิดค้นโปรแกรมที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้เล่นการถ่ายรูปหน้าผู้ใช้ในขณะนั้น

และอัพโหลดรูปบัตรประชาชน จากนั้นให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความ

เหมือนของผู้ใช้ในขณะนั้นกับบัตรประชาชน ที่ผู้สมัครใช้บริการว่าเป็นคนๆเดียว

หรือไม่ เพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้กับการจัดการตัวตนของ

ผู้ใช้บริการบนตลาดออนไลน์ อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ประชากรมากขึ้น เพราะจะมีปัจจัยด้านอายุเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ตลาดเกมออนไลน ์

ส าหรับด้านองค์ประกอบสารสนเทศนั้นผู้ออกแบบส่วนใหญ่ หรือ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของระบบองค์ประกอบ

สารสนเทศมากนัก เป็นเพราะผู้ประกอบการเกมส่วนใหญ่มีแนวคิดในการ

พัฒนาเกมที่คาดว่าจะประสบผลส าเร็จได้โดยอิงตามหลักความต้องการของ

ตลาดที่ประสบผลส าเร็จ หรือสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเพื่อให้เกมเป็นที่

สนใจของผู้เล่น  แต่ทั้งนี้หากผู้ประกอบการขาดกลยุทธ์ในการจัดการบริหาร

ก่อนเข้าสู่ตลาดจริงเช่นถ้าผู้ประกอบการต้องการจะท าเกมออกมาเป็นที่

แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการควรจะต้องมุ่งเน้นให้

ความส าคัญในองค์ประกอบทางด้าน Hardware  ที่ปรากฎตามผลการวิจัยว่า

ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับมาก  มาสร้างเป็นจุดเด่นใน

การออกแบบเกมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

ตรงตามความต้องการได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยลดโอกาสล้มเหลวในการ

ท าธุรกิจเกมออนไลน์ของผู้ประกอบการอีกด้วย 

ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันมีความจ านวนมากขึ้นในทุกปีเนื่องจากเทคโนโลยีใน

ยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าและสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยทุก

สถานะภาพมากขึ้น ท าให้กลุ่มลูกค้ามีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของ



เทคโนโลยี และผู้ใช้บริการปัจจุบัน และผู้ประกอบการปัจจุบันสามารถรับรู้ถึง

เรื่องดังกล่าวเมื่อเทียบได้จากคะแนนการแบบสอบถามถึงเรื่องอัตราการเติบโต

ของตลาดเกมออนไลน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุดถึง 4.30 และเป็นค่าที่มาก

ที่สุดของหัวข้อความส าเร็จในธุรกิจเกมออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการควร

ค านึงถึงความรวดเร็วในการเติบโตของอุตสาหกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การผลิตเกมให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบสารสนเทศ 5 ประการ ได้แก่  

Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure ที่แตกต่าง

กันมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์แตกต่างกัน เนื่องจาก

องค์ประกอบในแต่ละด้านจะมีผลต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ ดังนั้น ใน

การสร้างเกมออนไลน์ ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาองค์ประกอบสารสนเทศ

ทั้ง 5 ด้าน โดยไม่ควรให้น้ าหนักหรือความสนใจในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึ่งมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ (2552 ,น. 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าพร้าวนอก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบว่าปัญหาสภาพการน าระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชี

ของกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้คอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางด้าน

บัญชี ศักยภาพของบุคลากรที่ร่วมกันท างานในกองทุนหมู่บ้านมีความส าคัญ

ในการบริหารงานจัดระบบสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ และการน าข้อมูล

สารสนเทศไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจหรือ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งถ้า

องค์ประกอบสารสนเทศ 5 ประการได้แก่  Hardware, Software, People, 

Network, Database และProcedure ประสบปัญหาและอุปสรรคและไม่สามารถ

ท างานได้ จะท าให้ระบบสารสนเทศนั้นใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของรังสิทธ์ จับใจนาย (2552 ,น. 132 - 136) ได้ศึกษา

ปัญหาและแนวทางในการแก้ ไขปัญหาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 ผล



การศึกษาพบว่า การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน มีปัญหาอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการน าข้อมูลไปใช้มีปัญหาอยู่

ในระดับมากส่วนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการ 

ประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมี

ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดใหม ่

  

 หลังจากศึกษาและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลท าให้ทราบว่าปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ และ

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า ร ส น เ ท ศ น์ 

มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ ได้แก่ Software, 

 

 

ความส าเร็จในการท า

เกมออนไลน์ 

 

ปัจจัยองค์ประกอบ

สารสนเทศทางการ

จัดการ 

- ซอฟต์แวร ์

(Software) 

- ข้อมูล (Database) 

- บุคลากร (PEOPLE) 

- เครือข่าย 

(Network) 

 



Database, PEOPLE, Network ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท า

เกมออนไลน์ในระดับ ปานกลาง และมีค่า Sig = .000*  

 โดยจากการศึกษาดังกล่าวจะสามารถท าให้เราสามารถก าหนดจุดแข็ง

ของการเลือกใช้องค์ประกอบสารสนเทศในการท ามาท าให้การท าเกมออนไลน์

ประสบผลส าเร็จได้รวมทั้งสิ้น 4 ตัวด้วยกันโดยควรโฟกัสทีละจุดในการท าเกม

ออนไลน์อย่างเช่น 

ด้าน Software  ทางผู้ประกอบการควรออกแบบเกมที่มีกราฟฟิกที่

สวยงาม และระบบเกมจะต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองกับผู้เล่น และ

ระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น  

ด้าน People ผู้ประกอบการควรออกแบบเกมที่ให้ผู้เล่นสามารถพัฒนา

ความสามารถในชีวิตประจ าวันจากการเล่นเกม และใช้ระบบฟังชั่นในเกมได้อย่าง

คุ้มค่า  

ด้าน Network   พบว่าระบบเน็ตเวิร์คในปัจจุบันมีความหลากหลายต่อ

การใช้บริการ  มีความรวดเร็ว และระบบเน็ตเวิร์คมีความเสถียรและมีคุณภาพใน

การใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถออกแบบเกมที่เหมาะสมกับระบบ

เน็ตเวิร์คในปัจจุบันได้ง่าย 

 ด้าน Database ในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ใน

ปริมาณมาก และมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าชัดเจน ท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือของการเก็บ 

 การเลือกใช้องค์ประกอบทางด้านสารสนเทศน์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาส

การท าเกมออนไลน์ให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ท าเกมออนไลน์ใน

ปัจจุบันสามารถผลิตเกมที่สามารถตอบโจทย์ตลาดออกมาได้อย่างตรงจุดเพื่อ

ลดโอกาสการล้มเหลวในการท าเกมออนไลน์ เพื่อท าให้การท าเกมออนไลน์ตอบ

โจทย์ผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะของผู้จัดท า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบ

ของสารสนเทศมีผลต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์  ดังนั้น ทาง

ผู้ประกอบการเกมออนไลน์จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยองค์ประกอบ



สารสนเทศ และใช้กลยุทธ์ทางองค์ประกอบสารสนเทศเพื่อช่วยเป็นอีกหนึ่ง

เครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อประสบผลส าเร็จในการท าธุรกิจในตลาดเกม

ออนไลน์โดยสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ด้าน Hardware ทางผู้ประกอบการควรออกแบบเกมที่มีอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ในการช่วยเล่นเกมและอุปกรณ์ที่ช่วยเล่นเกมจะต้องมีปริมาณและ

คุณภาพที่เพียงพอ 

ด้าน Software  ทางผู้ประกอบการควรออกแบบเกมที่มีกราฟฟิกที่

สวยงาม และระบบเกมจะต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองกับผู้เล่น และ

ระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น  

ด้าน People ผู้ประกอบการควรออกแบบเกมที่ให้ผู้เล่นสามารถพัฒนา

ความสามารถในชีวิตประจ าวันจากการเล่นเกม และใช้ระบบฟังชั่นในเกมได้อย่าง

คุ้มค่า  

ด้าน Network   พบว่าระบบเน็ตเวิร์คในปัจจุบันมีความหลากหลายต่อ

การใช้บริการ  มีความรวดเร็ว และระบบเน็ตเวิร์คมีความเสถียรและมีคุณภาพใน

การใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถออกแบบเกมที่เหมาะสมกับระบบ

เน็ตเวิร์คในปัจจุบันได้ง่าย 

ด้าน Database ในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ใน

ปริมาณมาก และมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าชัดเจน ท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือของการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า  และธุรกิจมีการจ าแนกอายุของผู้เล่นที่

ดีเหมาะสม ซึ่งจะท าให้การออกแบบเกมออนไลน์สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ง่ายขึ้น 

ด้าน Procedure  ผู้ประกอบการควรออกแบบขั้นตอนการช าระค่าบริการ

มีความรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการใช้งาน,เล่นเกมง่ายต่อความเข้าใจ

ของท่าน และออกแบบขั้นตอนในการขอค่าบริการคืนให้ง่ายและเร็วที่สุด 

นอกจากนี้ควรออกแบบเกมออนไลน์ที่ใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เกมที่เหมาะสม

อีกด้วย   

 



 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการวิจัยเรื่องปัจจยัองค์ประกอบสารสนเทศทางการจัดการที่สง่ผล

ต่อความส าเร็จในการท าเกมออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

 1.ควรศึกษาสภาพของตลาดและการแข่งขันในทุกครั้งทีเ่ริ่มท าการวจิัย

ใหม่เพราะเน่ืองจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงท าให้มีการเติบต่ออย่าง

ต่อเนื่อง 

 2.ควรเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหลายๆประเทศเพิ่มเติมเพื่อกระจาย

ความเป็นไปได้ในการเติบโตของตลาดและลดความเสี่ยงในการคาดเคลื่อนของ

ข้อมูล 

บรรณานุกรม 

กฤษณา ศักด์ศรี. (2534). มนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่าง แต่ในแง่

ของความสัมพันธ ์ 

 มพ ลักษณ์, กรุงเทพฯ : รวมสาร ; 2534. เลขเรียก, 158.2 ก282ม 

2534. 

กฤชนัท แสนทวี. (2555). ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นผลจากการประเมิน

องค์กรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ฐานข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ ต่อการ

ด าเนินงานของสหกรณ์.  การเกษตรไชยปราการจ ากัด อ าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาศึกษาศาสตร์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  (2555) ความหมายของรายได้ สืบค้นจาก 

https://www.cad.go.th/cadweb 

 client/ewt_news.php?nid=2469&filename=index สืบคนเมื่อวันที่  5 

กรกฎาคม 2560. 

เฉลิมพร เย็นเยือก และคณะ. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ.พิมพ์ครั้งที่ 4 

พนม คลี่ฉายา. (2542). ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย  กรุ ง เ ทพมหานครแนวคิ ดการปร ะสบ

https://www.cad.go.th/cadweb_client/ewt_news.php?nid=2469&filename=index


ความส าเร็จ INDICATOR , PUBLIC RELATIONS ,  PERFORMANCE , 

EVALUATION ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 2542 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2534) ความหมายของ อายุ สืบค้นจาก 

dictionary .sanook.com  search/dict-th-th-royal-

stitute/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8  

 สืบคนเมื่อวันที ่5 กรกฎาคม 2560. 

ชุมพร ศรเจริญ. (2534). องค์การกับมนุษย์ สัมพันธ์ กรุงเทพฯ : อักษรวิทยา 

รวมสาร ; 2534. เลข เรียก, 158.2 ก282ม 2534. ครั้งที่พิมพ์ 1 

ชุมพล วีรชีวิน. (2547). การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส า เร็จของ

ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง 

ของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุง เทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร สาขาการจัดการทั่วไป 

ทวีพงษ์ หินค า. (2541).  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน

สุขาภิบาลริมใต้. จังหวัด เชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง.และการปกครอง 2541 

ธนียา ปัญญาแก้ว. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ

ข้าราชการครูในจังหวัด เชียงใหม่ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ . 

ปริญญาศึกษา ศาสตร์. 2541 

เนตรนภัส ธนสารธาดา. (2554). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียล 

เกม ของเว็ปไซต์  www.facebook.com กรณีศึกษาเกม "SME Start-Upcity"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน สืบคนเมื่อวันที่ 

6 กรกฎาคม 2560. 

บัณฑิต มั่นทรัพย์. (2555). ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความส าเร็จ

ของธุรกิจ ออกแบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์ เซอร์วิส 

มหาวิทยาลัย 

ปฏิมา พุฒตาลดง. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาน 

https://dictionary.sanook.com/search
https://dictionary.sanook.com/search
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8


ศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สาขาการบริการศึกษา 

ปิยะธิดา โสมทอง. (2559) . องค์ประกอบทางสารสนเทศ สืบค้นจาก 

http://srp30168.blogspot.com /2016/05/blog-post.html สืบคนเมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม 2560. 

วั ชร ะ  สรี ยุ ว ร าช  (2555) สืบค้นจาก watchara-

inspiration.blogspot.com/2011/06/blog-post.html  

 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

วิทยา แก้วบัวใส (2548). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน

สุขาภิบาลริมใต้ จังหวัด.  

 เชียงใหม ่

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

หน่วยงานกระทรวง 

มหาดไทยในอ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา 

ศูนย์ปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. หมวดธุรกิจ(2534). 

องค์ประกอบของ 

 สารสนเทศ  

ศิริกาญจน์ จ๋อมปัญญา. (2550). บทความ ข้อมูลองค์ประกอบสารสนเทศสาขา 

วิทยาสาสตร์และ 

เทคโนโลยีการอาหาร 

เสถียร เหลืองอร่าม. (2519). การพยายามสนองความต้องการของตนเพื่อ

ความอยู่รอดและ 

 ความส าเร็จของชีวิต วิทยาการจัดการ กรุงเทพฯ แพร่พิทยา, 2525. 

สรรค์ชัย  พงศ์พุทธชาด. (2547). องค์ประกอบทางสารสนเทศ และ 

ความหมายของสารสนเทศ  สื บ ค้ น จ า ก  

http://comedu.nstru.ac.th/5581135059/index.php/2016- 03070609-

16/2/2016- 0307-07-41-55 สืบคนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560. 

http://srp30168.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
http://watchara-inspiration.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
http://watchara-inspiration.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=ict67
http://comedu.nstru.ac.th/5581135059/index.php/2016-03070609-16/2/2016-0307-07-41-55
http://comedu.nstru.ac.th/5581135059/index.php/2016-03070609-16/2/2016-0307-07-41-55


สิริลักษณ์ ไชยวงศ์. (2552). การปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการกองทุน 

 หมู่บ้านป่าพร้าวนอก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สุวินต์ พงศ์พุทธชาติ. (2552). ความคิดเห็นของพนักงานการประปานคร

หลวงต่อความส าเร็จในการ 

 ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 

 


