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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ โดยใช้เกม 
Legend of Swordman เป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ที่มีผลต่อเกม  Legend of Swordman 2) เพ่ือศึกษาช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของ
กลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารของเกม  Legend of Swordman 3) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจ
ซื้อหรือดาวน์โหลดเกม  Legend of Swordman การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน จากประชากรที่เล่นเกม Legend of Swordman เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
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ข้อเสนอแนะของช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เปิดรับสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อถือข้อมูลจากสื่อออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง YouTube และช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม  Legend 
of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างคือ ช่องทาง Facebook ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และการเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 

 This research is an online media exposure study of online game business. 
Using the Legend of Swordman game is a case study. The research is intended for: 1) 
To study exposure and access to online media influencing the Legend Of Swordman 
game. 2) To study the online media channels of the target audience for the 
information of the Legend Of Swordman game. 3) To study the decision to buy or 
download Legend Of Swordman game. This research was quantitative research using 
400 samples from the population who played the Legend of Swordman game. The 
research instrument was a questionnaire consisting of 4 parts: General information of 
the respondents. General information about gaming behavior. Information about 
online media exposure that affects play. And comments and suggestions of online 
media channels affecting the game. Data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation. Comparison of two variables and comparison between two 
variables. The results of the questionnaire were Most samples are exposed to online 
media via Facebook. Most of the samples rely on online media through YouTube 
channels and online media channels to influence the decision to buy or download 
Legend Of Swordman games. The results of the hypothesis test showed that It is 
based on the assumption. Consumer factors affect online gaming behavior. 
Consumer factors affect online media exposure. Consumer factors affect purchasing 
decisions. Online Gaming Behavior Affects Online Media Exposure Online Gaming 
Behavior Affect Buying Decision And consumer media exposure has a bearing on 
buying decisions. 
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   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.22  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัด 53 
   สินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.23  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  55 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.24  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เล่นเกม  55 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.25  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend  56 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.26  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม  57 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.27  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend  58 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.28  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  59 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.29  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่น 59 
   เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.30  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 60 
   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.31  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสิน 60 
   ใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.32  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 61  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.33  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend  62 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.34  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม  62 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.35  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend  63 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.36  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  64 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.37  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่น 65 
   เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.38  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 66 
   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.39  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัด 67 
   สินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.40  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  68 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.41  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend  69 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการอาชีพแตกต่างกัน 
 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.42  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเล่นเกม  70 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.43  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend  71 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.44  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  72 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.45  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่น 73 
   เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.46  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 74 
   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.47  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัด 75 
   สินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.48  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  76 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.49  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เล่นเกม  77 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.50  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend  78 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.51  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม  79 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.52  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend  80 
   of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.53  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ 81 
   ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.54  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 81 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.55  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  82 
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.56  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  82 
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.57  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 83 
  Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.58  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 83 
  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.59  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  84 
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม 
  หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.60  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 84 
  Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.61  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 85 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.62  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 85 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.63  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 86 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.64  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 86 
  Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.65  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 87 
  Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.66  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 87 
   เกมLegend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.67  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 88 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.68  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 88 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.69  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 89 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.70  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 89 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/ 
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.71  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 90 
  เกมLegend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.72  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 90 
  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.73  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 91 
  เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.74  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 91 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ี 
  มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.75  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 92 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.76  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 92 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 
 



ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.77  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 93 
   การตลาด(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.78  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 93 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.79  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 94 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.80  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 94 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
  ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.81  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 95 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
  ออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.82  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 95 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
  เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.83  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 96 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
  ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.84  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 97 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
  ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.85  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 97 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
  เกมบนเว็บไซต์)  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 



ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.86  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 98 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.87  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 98 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.88  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 99 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.89  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 99 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.90  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 100 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.91 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 100 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.92  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 101 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.93  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 101 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.94  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูล 102 
                    ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 

          ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.95  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 103 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.96  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 103 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.97  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 104 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.98  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 104 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.99  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 105 
   Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.100  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  105 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.101  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  106 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  เพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.102  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 106 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
  ที่มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.103  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  107 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.104  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  107 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.105  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 108 
   ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.106  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับ 108 
   สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.107  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 109 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.108  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 110 
   โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.109  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 111 
   เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.110  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 111 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.111  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  112 
                       Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.112  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 113 
   ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.113  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 114 
                      เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.114 :   ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 115 
   ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.115  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 116 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.116  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 116 
   ไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.117  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 117 
  Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.118  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 118 
   ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.119  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 119 
  Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))  
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.120  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 119 
   ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner   
   Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.121  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 120 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.122  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 122 
   ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.123  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 122 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.124  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 122 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
     (Digital PR)) ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.125  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 123 
                      เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีอายุแตกต่างกัน 
 



ธ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.126  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 124 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้ 
   บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.127  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 125 
  เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.128  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 126 
   ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.129  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 126 
                      เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.130  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 127 
   ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.131  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 128 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.132  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 128 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.133  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 130 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.134  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 130 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.135  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 131 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.136  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 132 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 



น 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.137  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 133 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                       ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.138  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 134 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO))  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.139  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 135 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/ 
  คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.140  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 135 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ 
   ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.141  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 136 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.142  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 137 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.143  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 138 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.144  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  138 
                      หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
   โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.145  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 139 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
                      (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 



บ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.146  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 140 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
                      เว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.147  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 141 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.148  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 142 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.149  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 143 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.150  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 143 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.151  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 144 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.152  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 145 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.153  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 145 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.154  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 146 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.155  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 147 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 



ป 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.156  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 148 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.157  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 149 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.158  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 150 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.159  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 151 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา 
  ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.160  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 152 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.161  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 153 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
  ออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.162  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 154 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
   (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.163  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 155 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  อายุแตกต่างกัน 
 



ผ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.164  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 155 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.165  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 156 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.166  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 157 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
    (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.167  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 158 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                      ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.168  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 158 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.169  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 159 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บท 
  ความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.170  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 160 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.171  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 161 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.172  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 161 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.173  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 162 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.174  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 163 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.175  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 164 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.176  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 164 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.177  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 165 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.178  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 166 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.179  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 167 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.180  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 167

  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
   ที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.181  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 168 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  
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หน้า 
ตารางที ่4.182  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 169 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
   Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.183  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 170 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป  
  เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.184  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 171 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
   เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ี 
   มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.185  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 172 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.186  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 172 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน 
   เวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.187  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 173 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์ 
  หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.188  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 174 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
   ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.189  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 175 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.190  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 176 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
   เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 



ฟ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.191  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 177 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.192  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 178 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บ 
   ไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.193  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 179 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.194  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 180 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.195  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 181 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.196  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 181 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.197  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 182 
   Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.198  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  183 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  
ตารางที ่4.199  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  184 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.200  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  184 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.201  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  185 
                      Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ  
  แตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.202  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  186 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.203  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  187 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  อายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.204 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  187 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.205  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  188 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.206  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  189 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
   PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.207  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  190 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.208  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  190 
   Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.209  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 192 
   ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.210  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 192 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.211  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการ 193 
   ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.212  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 193 
   เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
   แตกต่างกัน 
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ตารางที ่4.213  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 194 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.214  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 195 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.215  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 195 
   ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.216  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 196 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.217  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 197 
   ไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
   ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.218  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 198 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.219  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 198 
   ไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.220  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 199 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.221  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 200 
                       ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
   ต่างกัน 
 



ย 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.222  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  200 
                       Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.223  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 201 
   ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
   Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.224  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  202 
                       Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                        ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.225  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  202 
                      Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.226  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  203 
                      Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                      การศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.227  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 203 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
   ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.228  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  204 
                      Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.229  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 205 
   ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.230  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 205 
                      เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.231  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 206 
                      ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
  แตกต่างกัน 



ร 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.232  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 206 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
                       ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.233  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 207 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.234  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 208 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.235  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 208 
                      เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.236  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 209 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
   ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.237  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 210 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.238  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 210 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.239  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 211 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์ 
  / คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.240  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 212 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
   ต่างกัน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.241  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 212 
                      ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.242  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 213 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
                      (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.243  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 214 
                      ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.244  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 214 
                      ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.245  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 215 
                      ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.246  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 215 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.247  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 216 
                      เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.248  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 217 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                      แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.249  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 217 
  ของเกมLegend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.250  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 218 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                      แตกต่างกัน 



ว 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.251  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 219 
                       การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                       ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.252  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 219 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.253  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 220 
                      ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line)ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.254  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 221 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.255  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 222 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.256  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 222 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.257  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 223 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
  ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.258  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 224 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.259  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 225 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
  ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 



ศ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.260  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 225 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
   (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.261  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 226 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                      เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.262  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 227 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
   ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.263  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 227 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
  ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.264  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 228 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                      ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.265  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 229 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
  เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.266  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 229 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (บทความรีวิว เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.267  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 230 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.268  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 231 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.269  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 231 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.270  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 232 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.271  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 233 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.272  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 233 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
   ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.273  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 234 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.274  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 235 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   การศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.275  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 236 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.276  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 236 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
   ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.277  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 237 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.278  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 238 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.279  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 238 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป 
  เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.280  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 239 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
                      ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.281  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 240 
                      ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.282  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 240 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.283  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 241 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.284  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 242 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.285  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 242 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.286  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 243 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.287  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 243 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.288  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  244 
   of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.289  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  244 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.290  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  245 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.291  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  245 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.292  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  246 
  Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
  ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.293  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  247 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.294  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  248 
  Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  การศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.295  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  248 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.296  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 249 
  Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.297  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  249 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
   PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.298  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  250 
  Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.299  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  251 
   Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.300  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออน 252 
   ไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.301  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 252 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.302  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 253 
                       โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.303  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 253 
                      เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.304  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 254 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.305  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  255 
                      Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.306  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 256 
   ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.307  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 257 
                      เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.308  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 258 
   ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.309  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 259 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.310  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 260 
   ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.311  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 261 
                        เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                       คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.312  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 262 
   ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป 
   เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.313  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 263 
                      Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.314  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 264 
   ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
   Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.315  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 265 
                      เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.316  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 266 
   ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.317  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  267 
                      Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.318  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 268 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
   (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.319  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 269 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.320  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 270 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภค 
   ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.321  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 271 
                      เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.322  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 271 
   ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.323  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 272 
                      เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.324  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 273 
   ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.325  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 274 
                      เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.326  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 274 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.327  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 275 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
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หน้า 
ตารางที ่4.328 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  276 
   หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.329  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 277 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.330  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 277 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.331  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 278 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.332  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 279 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.333  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 280 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.334  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 281 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.335  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 282 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.336  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 283 
    ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
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ตารางที ่4.337  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 284 
                      ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.338  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 285 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
   บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.339  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 286 
                      ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.340  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 287 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
   ไซต ์(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.341  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 288 
                      เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                      อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.342  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 289 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.343  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 290 
  เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.344  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 290 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.345  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 291 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.346  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 292 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
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ตารางที ่4.347  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 293 
   การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.348  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 294 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.349  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 295 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.350  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 296 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.351  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 297 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.352  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 298 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.353  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 299 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
  ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.354  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 300 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.355  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 301 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออน 
  ไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 



งง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.356  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 302 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี 
   อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL))  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.357  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 303 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
  เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.358  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 304 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ 
   โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.359  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 305 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
                       ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.360  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 306 
                       ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
                       (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.361  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 307 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                      ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.362  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 308 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.363  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 309 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
                      เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 

 
 



จจ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.364  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 310 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.365  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 311 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.366  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 312 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.367  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 313 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.368  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่ง 314 
   เสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.369  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 315 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.370  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 316 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.371  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 317 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.372  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 318 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
 
 



ฉฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.373  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 319 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.374  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 320 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                       แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.375  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 321 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.376  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 322 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.377  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 323 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป 
  เบอร/์ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.378  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 324 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.379  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 325 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.380  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 326 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.381  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 327 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 



ชช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.382  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 328 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
   ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.383  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 329 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.384  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 330 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
   ไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.385  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 331 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.386  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 332 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.387  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 333 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.388  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 333 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.389  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 334 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.390  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 335 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.391 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  336 
                      Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 



ซซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.392  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  337 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.393  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 338 
  Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.394  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  338 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.395  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  339 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.396  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  340 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.397  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 341 
  Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมี 
  อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.398  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  342 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.399  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  343 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.400  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  344 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
   PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.401  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 345 
  Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.402  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  346 
   Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 



ฌฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.403  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออน 347 
   ไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.404  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับ 348 
   สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.405  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 349 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.406  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 350 
                       โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.407  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  351 
                       Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.408  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 352 
   ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.409  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 354 
                      เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.410  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 355 
   ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.411  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  356 
                      Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.412  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 357 
   ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.413  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 359 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.414  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 360 
   ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
   ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 



ญญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.415  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  362 
                      Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คน 
  สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.416  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 363 
   ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.417  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  364 
                      Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.418  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 365 
   ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
   Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.419  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  366 
                      Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.420  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 367 
   ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.421  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 368 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.422  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 369 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
   (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.423  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 370 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 



ฎฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.424  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 371 
   ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภค 
   ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.425  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 372 
                      Legend of Swordman (Email) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.426  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 373 
   ของเกม Legend of Swordman (Email) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.427  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  374 
                      Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.428  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 375 
   ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.429  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 376 
                      เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.430  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 377 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.431  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 379 
                      เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.432  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 380 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.433  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 382 
                      เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.434  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 383 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
   แตกต่างกัน 
 
 



ฏฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.435  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 385 
                      ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.436  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 386 

  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน  

ตารางที ่4.437  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 387 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์ 
  / คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.438  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 388 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
   ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.439  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 389 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.440  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 390 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.441  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 391 
  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.442  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 392 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
   บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.443  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 393 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 



ฐฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.444  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 394 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
   ไซต ์(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.445  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 395 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.446  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  396 
   หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.447  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 397 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.448  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  398 
   หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.449  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 399 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.450  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 400 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.451  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 401 
   การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.452  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 402 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 
 



ฑฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.453  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 404 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.454  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 405 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.455  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 407 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.456  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 408 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.457  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 410 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา 
  ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.458  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 411 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.459  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 412 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออน 
  ไลน์/ เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.460  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 413 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
   (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 
 



ฒฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.461  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 414 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                      เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.462  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 415 
                      ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
                      (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                      แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.463  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 416 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
  ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.464  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 417 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.465  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 418 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                      ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.466  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 419 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.467  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 420 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
  รีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.468  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 421 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 



ณณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.469  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 422 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.470  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 423 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.471  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 424 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.472  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 425 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.473  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 426 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.474  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 427 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.475  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 429 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.476  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 430 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.477  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 432 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
 
 



ดด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.478  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 433 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.479  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 435 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.480  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 436 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.481 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 438 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.482  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 439 

  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.483  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 440 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.484  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 441 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.485  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 442 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.486  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 443 
   เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
   โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 



ตต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.487  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 444 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.488  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 445 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
   ไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.489  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 446 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.490  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 447 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.491  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 448 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.492  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 449 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.493  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 450 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.494  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 451 
   ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.495  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 452 
  Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.496  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  453 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 



ถถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.497  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  455 
                      Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.498  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  456 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.499  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  458 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.500  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  459 
                      Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีราย 
  ได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.501  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  460 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.502  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 462 
  Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.503  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  463 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
   PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.504  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  465 
  Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.505  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  466 
   Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.506  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  468 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.507  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม  468 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 



ทท 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.508  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 469 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.509  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  469 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.510  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 470 
   ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.511  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 470 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.512  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 471 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.513  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 471 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.514  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสิน 472 
  ใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.515  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 473 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.516  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 473 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.517  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 474 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

 



ธธ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.518  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 474 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.519  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 475 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.520  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 475 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.521  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  476 
                      Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.522  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  477 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.523  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม  477 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.524  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงิน 478 
   ในเกม Legend of Swordman  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.525  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 479  
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.526  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 479 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.527  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  481 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.528  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อใน 481 
   เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.529  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 482 
   ซ้ือในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 
 
 



นน 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.530  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 483 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.531  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 484 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.532  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 484 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.533  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 486 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.534  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 486 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.535  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 487 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO))  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.536  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 488

 ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.537  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 489 
  สินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.538  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อ 490 
   การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
   เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อายุแตกต่างกัน 
 



บบ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.539  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 491 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.540  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 491 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.541  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 492 
  ซ้ือในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.542  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 493 
                      ซ้ือในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.543  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 493 
  ซ้ือในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.544  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 494 
  ซ้ือในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.545  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 495 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.546  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  496 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.547  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  496 
   Legend of Swordman  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.548  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม  497 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.549  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงิน 497 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 



ปป 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.550  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม  498 
                      Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.551 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 498 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.552  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  499 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.553  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อใน 499 
   เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.554  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 500 
   ซ้ือในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
   ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.555  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 500

  ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   การศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.556  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 501 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.557  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 502 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
   ศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.558  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 502 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.559  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 503 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   การศึกษาแตกต่างกัน 
 
 



ผผ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.560  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 504 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.561  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 504 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
   (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.562  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสิน 505 
  ใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.563  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 506 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
                      Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.564  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 506 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีเการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.565  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 507 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.566  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 507 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.567  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 508 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.568  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 508
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 



ฝฝ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.569  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  509 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.570  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  510 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.571  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม  511 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.572  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงิน 511 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.573  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม  512 
   Legend  of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.574  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 513 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.575  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 514 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.576  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อใน 515 
                      เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.577  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 516 
   ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
   ต่างกัน 
ตารางที ่4.578  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 517 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.579  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 518 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.580  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 519 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
   แตกต่างกัน 
 



พพ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.581  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 520 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.582  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 521 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   อาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.583  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 522 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.584  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 523 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
   (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.585  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 524 
  สินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.586  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อ 525 
   การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ต 
   ไอดอล/ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.587  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 526 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  

 Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.588  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 527 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.589  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 528 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 



ฟฟ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.590  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 529 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.591  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 530 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.592  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 530 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.593  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 531 
  Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.594  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  532 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.595  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม  533 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.596  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงิน 534 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.597  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 535 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.598  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อ 536 
   ครั้งในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.599  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  537 
   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.600  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อ 538 
   ในเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.601  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 539 
   ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
   ต่างกัน 



ภภ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.602  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 540 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.603  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 542 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.604  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 543 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.605  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 544 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.606  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 545 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   รายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.607  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 547 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.608  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 548 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
   (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.609  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 549 
  สินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล 
  /ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.610  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อ 550 
   การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
   เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
   รายได้แตกต่างกัน 



มม 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.611  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 551 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.612  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 552 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.613  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 553 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์ 
   หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.614  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 554 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.615  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 555 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.616  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 556 
   ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)  
   ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.617  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 557 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.618  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 558 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.619  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 559 
  ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
  แตกต่างกัน 
 
 



ยย 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.620  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออน 560 
   ไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.621  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับ 561 
  สื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of   
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.622  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 562 
   มือถือของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.623  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 563 

 โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
 Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.624  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 564 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
   เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.625  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 565 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.626  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 567 

 Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
 Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.627  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 568 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.628  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 570 
  Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



รร 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.629  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 571 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.630  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 573 
  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.631  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 574 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.632  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 576 
  Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.633  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 577 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.634  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 578 

 Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
 ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
 แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.635  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 579 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ลล 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.636  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  581 

 Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
 ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
 ต่างกัน 

ตารางที ่4.637  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 582 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.638  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 584 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.639  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 585 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  

 (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
 Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.640  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 587 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.641  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 588 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.642  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 590 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.643  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 591 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถ ุ
  ประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



วว 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.644  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 593 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.645  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 594 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.646  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 596 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.647  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 597 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.648  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 599 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.649  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 600 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.650  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 602 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.651  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 603 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี  
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.652  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 605 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 



ศศ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.653  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 606 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.654  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 608 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.655  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 609 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.656  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 610 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner   
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.657  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 611 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.658  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 613 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.659  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 614 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 



ษษ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.660  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 616 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.661  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 617 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
  ไซต ์(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.662  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 619 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.663  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 620 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.664  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 622 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.665  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 623 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถ ุ
  ประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.666  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 625 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.667  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 626 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



สส 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.668  :  ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม 627 
   ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
   (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
   Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.669  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 628 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.670  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 630 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.671  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 631 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.672  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 633 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.673  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 634 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.674  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 636 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา 
  ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



หห 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.675  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 637 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.676  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 639 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
  ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.677  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 640 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกตา่งกัน 
ตารางที ่4.678  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 642 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปร 
  โมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.679  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 643 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.680  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 645 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน  
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ฬฬ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.681  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 646 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.682  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 648 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 

 ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
 ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.683  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 649 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี  
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.684  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 651 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.685  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 652 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.686  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 654 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.687  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 655 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 



ออ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.688  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 657 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.689  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 658 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.690  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 659 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.691  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 660 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.692  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 662 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.693  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 663 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.694  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 665 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.695  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 666 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ฮฮ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.696  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 668 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.697  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 669 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
  (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.698  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 671 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.699  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 672 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.700  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 673 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม 
  ในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.701  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 675 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.702  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 676 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 



กกก 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.703  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 677 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
  เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.704  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 679 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.705  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 680 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บ 
  ไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.706  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 682 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.707  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 683 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.708  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 685 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.709  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อ 686 
  ถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถ ุ
  ประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.710  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  688 
   of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
   Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ขขข 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.711  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  689 
  Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.712  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  691 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.713  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  692 
  Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.714  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  694 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.715  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  695 
  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.716  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  697 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.717  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  698 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.718  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  700 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 



คคค 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.719  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  701 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.720  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  703 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.721  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  704 
  Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.722  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออน 705 
  ไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที 4.723 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 706 

  มือถือของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.724  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  706 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
   ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.725  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 707 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.726  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 708 
  Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.727  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 708 
  ของเกมLegend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
  ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



งงง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.728  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 709 

 Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
 ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.729  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 710 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.730  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 711 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้ 
  บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.731  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 711 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.732  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 712 
  Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.733  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 713 

 Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))  
 ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
 Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.734  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 714 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



จจจ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.735  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 715 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 

 ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
 แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.736  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 715 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.737  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 716 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี 
  ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.738  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 717 
  Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 .เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.739  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  717 
  Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.740  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 718 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.741 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 718 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี 
  ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.742  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 719 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสิน 
  ใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ฉฉฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.743  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 720 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.744  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 721 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
  ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.745  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 721 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี 
  ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.746  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 722 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.747 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 723 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  

SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.748  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 724 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
  คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.749  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 724 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ชชช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.750  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 725 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.751  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 726 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ)ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.752  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 726 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.753  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 727 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.754  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 728 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.755  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 728 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
  ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.756  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 729 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ซซซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.757  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 730 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  

ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.758  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 730 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.759  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 732 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.760  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 732 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.761  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 733 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.762  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 734 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.763  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 735 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา 
  ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัด 
  สินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ฌฌฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.764  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 736 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.765  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 737 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้ม ี
  อิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.766  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 737 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ 
  โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.767  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 738 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี 
  ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.768  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 739 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
  ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.769  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 739 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
  ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ญญญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.770  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 740 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
  เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.771  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 741 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.772  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 741 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.773  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 742 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS)  
.  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.774  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 743 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
  ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.775  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อ 743 
  ถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.776  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 745 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.777  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 745 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี 
  ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ฎฎฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.778  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 746 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.779  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 747 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
  ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.780  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 748 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.781  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 748 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.782  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 749 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.783  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 750 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
  ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.784  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 751 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ)ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
 



ฏฏฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.785  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 751 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.786  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 752 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.787  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 753 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.788  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 753 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.789  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  754 
  of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.790  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  754 
  Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.791  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  755 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.792  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  756 
  Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัด 
  สินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ฐฐฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.793  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  757 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.794  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  757 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
  ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.795  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  758 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.796  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  759 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.797  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  759 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.798  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  760 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.799  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  761 
  Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
  การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ฑฑฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.800  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 762 
  ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.801  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับ 762 
  สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.802  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 763 
  มือถือของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.803  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 764 
  โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.804  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 765 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman เลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.805  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 766 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้ระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.806  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 766 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.807  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 767 
  ไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.808  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 768 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ฒฒฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.809  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 769 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป 
  เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.810  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 770 
  ไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.811  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 771 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.812  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 772 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.813  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  773 

 Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
 ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.814  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 774 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.815  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 775 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 



ณณณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.816  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 776 

 Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
 ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.817  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 777 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.818  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 777 
  Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.819  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 778 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.820  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 779 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.821  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 779 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.822  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  780 
  หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
  ที่มีระยะเวลาที่เล่น เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.823  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 781 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 
 
 



ดดด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.824  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  782 
  หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.825  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 783 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.826  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 784 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.827  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 785 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.828  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 786 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.829  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 787 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.830  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 788 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 



ตตต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.831  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 789 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 

เว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.832  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 790 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.833  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 791 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.834  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 791 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.835  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 793 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.836  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 794 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.837  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 795 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of Swordmanแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.838  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 796 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.839  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 796 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ถถถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.840  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 797 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.841  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 798 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
  ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.842  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 799 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
  ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.843  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 800 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.844  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 802 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.845  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 803 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ททท 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.846  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 804 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.847  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 805 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
   (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน  
ตารางที ่4.848  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 807 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บท 
  ความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.849  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 808 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.850  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 810 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
  เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.851  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 810 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.852  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 811 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 



ธธธ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.853  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 812 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.854  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 813 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.855  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 813 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.856  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 814 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.857  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 814 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.858  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 815 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.859  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 816 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.860  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 817 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 



นนน 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.861  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 818 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน 
  เวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.862  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 819 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.863  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 820 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.864  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 821 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
  เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.865  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 822 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.866  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 823 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บ 
  ไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.867  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 825 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.868  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 825 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



บบบ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.869  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  826 
  of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.870  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  826 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.871  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  827 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.872  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  827 
  Of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
  ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.873  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  828 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.874  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  829 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.875  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  830 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.876  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออน 830 
  ไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.877  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 831 
  มือถือของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 



ปปป 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.878  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 831 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.879  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 832 
  ไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.880  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 833 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.881  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 834 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.882  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 835 

 Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
 Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.883  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 835 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.884  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 836 
  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.885  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 837 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.886  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 838 
  Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ผผผ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.887  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 839 
  Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.888  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 839 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.889  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 840 

 Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
 ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.890  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 841 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.891  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 842 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.892  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยองการเปิดรับสื่อออนไลน์ 843 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.893  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  844 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.894  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 844 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ฝฝฝ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.895  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 845 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.896  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 846 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.897  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออน 846 
  ไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.898  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 847 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.899  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 848 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.900  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 849 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.901  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 849 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.902  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 851 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.903  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 851 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



พพพ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.904  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 852 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.905  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 853 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.906  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 854 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.907  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 855 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.908  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 856 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.909  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 856 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.910  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 857 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 



ฟฟฟ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.911  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 858 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.912  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 859 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.913  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 859 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.914  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 860 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ี 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.915  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 861 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.916  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสารหรือ 861 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.917  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 862 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.918  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 863 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 



ภภภ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.919  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 864 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.920  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจ 865 
  กรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of  
  Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.921  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 866 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.922  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 867 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.923  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 868 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
  ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.924  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 868 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 
 



มมม 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.925  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 869 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.926  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 870 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.927  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 871 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.928  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 872 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.929  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 873 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.930  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 873 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ยยย 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.931  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 874 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.932  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 875 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บท 
  ความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.933  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 876 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.934  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 876 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.935  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 877 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.936  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 878 
  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.937  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 879 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.938  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 879 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน  



รรร 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.939  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 880 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.940 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 881 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.941  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 882 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ี 
  มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.942  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 883 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.943  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อ 884 
  มูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.944  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 885 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
  Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.945  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 886 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.946  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 886 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ลลล 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.947  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 888 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.948  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 888 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์ 
  หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.949  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 889 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
  โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.950  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 890 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.951  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 891 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
  เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.952  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 892 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บ 
  ไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.953  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 892 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ววว 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.954  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 893 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.955  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 894 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความ 
  ถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.956  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ 894 
  เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.957  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  895 
  of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.958  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  896 
  Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.959  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 897 
  of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.960  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  897 
  Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.961  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  898 
  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ี 
  มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.962  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  899 
  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ศศศ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.963  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 900 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
  ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.964  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  900 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกมLegend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.965  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  901 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.966  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  902 
  Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.967  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  902 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.968  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม  903 
  Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.969  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 904 
  ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.970  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 905 
  มือถือของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ษษษ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.971  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 905 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman เลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.972  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 906 
  เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้ช่วงเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.973  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 907 
  เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.974  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 907 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.975  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 908 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.976  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 909 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.977  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 909 
  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.978  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 910 
  เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
  (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 



สสส 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.979  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 911 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.980  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 911 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน  
ตารางที ่4.981  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 912 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.982  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 913 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.983  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 913 
  ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.984  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 914 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.985  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 915 
  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.986  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสารหรือข้อมูล 916 
  ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 



หหห 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.987  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 917 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.988  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสารหรือข้อมูล 917 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.989  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 918 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
  ไซต ์(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.990  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 919 
  ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordma nแตกต่างกัน 
ตารางที ่4.991  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 919 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.992  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 920 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.993  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 921 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



ฬฬฬ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.994  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 922 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.995  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 923 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.996  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 924 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.997  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 925 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์  
  (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.998  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 926 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.999  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 927 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
 
 



อออ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1000  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 928 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (บทความประชาสัมพันธ์ เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1001  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 929 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1002  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 930 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
  (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1003  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 931 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1004  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 932 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1005  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 932 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วง 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1006  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 933 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1007 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 934 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 



ฮฮฮ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1008  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 935 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
  ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1009  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 936 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1010 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 937 
  ข้อมูลของเกม  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
  โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1011 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 938 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม 
  บนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1012 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 939 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1013  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 940 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วง 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1014 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 940 
  ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วง 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1015  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 941 
   of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม  
   Legend of Swordman แตกต่างกัน 



กกกก 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1016  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 942 
  of  Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1017 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 942 

  of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
 ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.1018  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend  943 
  of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
  ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1019  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 944 
  of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1020  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 945 
  of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1021  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend 946 
  of Swordman ของผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  

  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1022  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  947 

   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
   Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.1023  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน 948 
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1024  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติม 949 
  เงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 



ขขขข 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1025 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 950 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1026  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติม 951 
  ต่อครั้งของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1027  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  952 
  Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1028  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อ 953 
  ในเกม Legend of Swordmanของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1029 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 954 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1030  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 955 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1031 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 956 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1032  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผล 957 
  ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 
 



คคคค 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1033  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการ 958 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1034  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 959 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1035  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 960 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน  
ตารางที ่4.1036 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 961 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
  Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1037  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 962 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1038  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 963 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บ 
  ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1039 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 964 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend นf Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม 
  ในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



งงงง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1040  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 965 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1041  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 966 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
  ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1042 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 967 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
  เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1043  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 968 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชา 
  สัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1044 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 970 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บ 
  ไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1045  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 971 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
  เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1046 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 972 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



จจจจ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1047  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 973 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

ตารางที ่4.1048  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 974 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1049  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 975 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
  ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1050  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  976 
  of Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1051 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อ 977 
   เดือนของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
   Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1052  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 977 
   ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1053 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  978 
   Legend of Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
   Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1054  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend 978 
  of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1055  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  979 
  Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 



ฉฉฉฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1056  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อ 980 
  เดือนของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1057  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติม 980 
  เงินต่อเดือนของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1058  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 981 
  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1059 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อ 982 
  ครั้งของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1060  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  983 
  Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1061  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ 984 
  ซื้อในเกม Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1062 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 985 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1063 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 986 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1064  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 987 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1065  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 988 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ชชชช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1066  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการ 989 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1067  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 990 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1068  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 991 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1069  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 992 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1070  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 993 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลา 
  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1071 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 994 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์  
  (Banner Website)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1072  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 995 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน 
  เว็บไซต์ (Banner Website)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 
 



ซซซซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1073  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 997 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
  โพสต์หรือบทความ) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1074  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 998 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
  ในโพสต์หรือบทความ) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1075  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 999 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
  ไซต์ (Digital PR)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1076 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 1000 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชา 
  สัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1077  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 1001 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1078  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 1002 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
  เว็บไซต์)  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1079  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 1004 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1080  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 1005 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะ 
  เวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 



ฌฌฌฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1081  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 1006 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1082 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  1007 
   of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
   แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1083  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  1007 
  Legend of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1084  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อ 1008 
  เดือนของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1085  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 1009 
   ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1086  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อ 1009 
  ครั้งของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1087  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  1010 
  Legend of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1088  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อ 1011 
  ในเกม Legend of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1089  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1011 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1090  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1012 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถ่ีใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 



ญญญญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1091  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1013 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1092  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1014 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของความถ่ีในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1093  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 1015 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1094  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อ 1015 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1095  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1016 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
  SEO)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1096  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1017 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
  (SEM SEO)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1097  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1018 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1098 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1018 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์  
  (Banner Website)) ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 
 



ฎฎฎฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1099  : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1019 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1100  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1020 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์ 
  หรือบทความ) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตก 
  ต่างกัน 
ตารางที ่4.1101  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1021 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  

  (Digital PR)) ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1102  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1021 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1103 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 1022 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถ่ีในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1104  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1023 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1105 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1024 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของความถี่ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1106  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 1024 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของความถ่ีในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1107  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend  1025 
  of  Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 



ฏฏฏฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1108  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน 1026 
   ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1109 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 1026 
   ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1110 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อ 1027 
  ครั้งของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1111  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  1029 
   Legend of Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
   Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1112  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัด 1029 
   สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของช่วงเวลาใน 
   การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1113  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1030 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1114  :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อ 1031 
  การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1115  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 1032 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของช่วงเวลาใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1116  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1033 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
 
 
 



ฐฐฐฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1117  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1034 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1118  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1035 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์  
  (Banner Website)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1119 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1036 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบท 
  ความ) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1120  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1037 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บ 
  ไซต์ (Digital PR)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman  
  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1121  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ 1038 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)  
  ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1122  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัด 1039 
  สินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของช่วงเวลาในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1123  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิน 1039 
  ใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของช่วงเวลาในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1124  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1040 
   เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
   แตกต่างกัน 
 



ฑฑฑฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่4.1125 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1040 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend Of Swordman (Line)แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1126  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1041 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1127 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1041 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
  Google (SEM SEO)) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1128  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1042 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
  เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1129  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1042 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม 
  ในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1130  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1043 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
  ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1131  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1043 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชา 
  สัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1132  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1044 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
  บนเว็บไซต์)  แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1133  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1044 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (EMail) แตกต่างกัน 
ตารางที ่4.1134  :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการ 1045 
  เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน  
ตารางที่ 5.1 :   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 1048 
 



ฒฒฒฒ 

.สารบัญภาพ 
 

หน้า 
ภาพที่ 1.1 :  เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ของประเทศใน 4 
  เอเชีย  
ภาพที่ 2.1  :  รูปแบบของตลาดออนไลน์ 16 
ภาพที่ 2.1  :  กรอบแนวคิดในการวิจัย 27 
 



 บทที่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการในสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่าง ช่อง
ทางการสื่อสารก็มีวิวัฒนาการเช่นกัน จากเดิมใช้ช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิม (traditional) ในการ
ท าโฆษณามาอย่างยาวนาน ปัจจุบันการท าโฆษณามีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนมาสู่ดิจิตอล ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2560) 
กล่าวว่า การท าโฆษณาและการส่งเสริมการขายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Placing ads and 
Promotions Online)  ในรปูแบบของสื่อดิจิตอลนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์ ไมโครไซต์ 
การโฆษณาผ่านระบบสืบค้น การจัดท า Display หรือ Banner ads การโฆษณาระหว่างหน้าเว็บ 
โฆษณาหรือวิดีทัศน์เฉพาะอินเตอร์เน็ต การเป็นผู้สนับสนุน การสร้างพันธมิตร ชุมชนบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งสื่อดิจิตอล
ทั้งหมดท่ีกล่าวล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายในการท าโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ดังนั้นหากผู้จัด
จ าหน่าย และ/หรือ ผู้น าเข้า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สื่อสารกับผู้บริโภคให้เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
ศึกษาหาช่องทางที่ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความคุ้มค่าและมีศักยภาพมากท่ีสุด ธุรกิจเกม
ออนไลน์ก็เช่นกัน  

สิริวรรณ ปัญญากาศ (2551) อธิบายว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นซึ่งเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ชิด
กับเยาวชน เกมหมายถึงการเล่นที่ผู้เล่นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุม มีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ชัดเจน 
การเล่นเกมเป็นการมุ่งใช้ความสามารถในการแสดงความเหนือกว่าเพ่ือเอาชนะหรือแข่งขันบนเงื่อนไข
ข้อจ ากัดต่างๆ ในอดีตเกมเป็นเพียงการละเล่นพ้ืนบ้าน เกิดจากการสืบทอดทางวัฒนธรรมของในแต่
ละพ้ืนที่นั้น ๆ โดยจะมีจุดประสงค์หลักเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งจะมีผู้เล่นจ านวนมาก
เข้ามาร่วมเล่นได้ เกมได้มีวิวัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนมาในทุกยุคทุกสมัย จนมาถึงในปัจจุบันเกมได้ถูก
น ามาประยุกต์กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้มีการเชื่อมต่อโดยผ่านการ
ให้บริการของบริษัทที่ดูแลเกมออนไลน์ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเช่นกัน แต่จะมีการส่ง
และรับข้อมูลจากเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Host Server) อยู่ตลอดเวลา  
 ภูรินท์ ผสม (2556) กล่าวว่าเกมออนไลน์ (Online Game) คือ เกมที่ต้องเล่นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือของตนเองและจะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่านเซิร์ฟเวอร ์(Server) โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้
เล่นจะ ถูกเก็บไว้ ณ เซิร์ฟเวอร์ โดยในปัจจุบันมีเกมแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ เกมแอคชั่น เกม
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เล่นตามบทบาท เกมผจญภัย เกมปริศนา เกมการจ าลอง เกมวางแผนการรบ เกมกีฬา ปาร์ตี้เกม เกม
ดนตรี เกมโมบาและในส่วนของการเล่นเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นอาจจะต้องเสียค่าบริการการเล่นเกมหรือ
ค่าสมาชิกตามอัตราที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ หรือไม่ต้องเสียค่าบริการเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 
เกมที่มีการเรียกเก็บค่าบริการแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ 1) Pay To Play เป็นรูปแบบการจ่ายเงินก่อน
เข้าเล่นเกมเป็นรายเดือนหรือรายปีในราคาท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งโมเดลธุรกิจประเภทนี้มีเพียงไม่กี่
เกมที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น  World Of Warcraft, EVE Online เป็นต้น  2) Buy To 
Play  หรือที่นิยมเรียกกันว่า B2P เป็นรูปแบบการซื้อเกมเพียงครั้งเดียวไม่ต้องจ่ายเพ่ิมอีก เช่น Guild 
Wars 2, The Secret World, The Elder Scrolls Online เป็นต้น แต่ราคาเริ่มต้นในการซื้อเกมครั้ง
แรกค่อนข้างสูงและผู้ซื้อจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในเกมได้ทั้งหมด เกมที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ 
(Free to Play) ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะไม่ต้องเสียค่าซื้อเกมหรือเติมเวลาก่อน
เล่น แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพ่ึงปัจจัยอ่ืนๆภายในเกมที่ท าออกมาให้ตอบโจทย์สามารถดึงดูดใจ
จนท าให้ผู้เล่นยอมควักกระเป๋าจ่ายยอมเสียค่าอุปกรณ์หรือสินค้า (Item) ภายในเกม อาทิ เกม Dota 
2, เกม Team Fortress 2, เกม Paladins, เกม MU Origin, เกม Pokemon Go, เกม Mobius 
Final Fantasy, เกม ROV, เกม Legend of Swordman เป็นต้น เกมส่วนใหญ่ที่เปิดให้เล่นฟรีมัก
ต้องเจอกับปัญหาที่เรียกว่า Pay to Win เพราะใครเติมเงินมากซื้อของในเกมมากก็มีโอกาสสูงมากใน
การที่จะเก่งกว่าหรือชนะคนอ่ืนๆภายในเกม (“Free to Play”, 2016)  
 เกม Legend of Swordman เป็นเกมประเภทเล่นตามบทบาท (Massive Multiplayer 
Online Role-Playing Game) หรือ MMORPG ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการเล่นลักษณะเก็บระดับ 
(Level) และต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกัน อีกทั้งยังมีการเก็บคะแนนหรือแต้มสะสมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์
ประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอ่ืนๆภายในเกมด้วย ภารกิจต่างๆมากมายที่ท้าทายให้ผู้เล่นต้องท า
ภารกิจให้ส าเร็จเพื่อที่จะได้รับของรางวัลหรือสิทธิ์ประโยชน์ที่พิเศษกว่าผู้เล่นท่านอ่ืนๆ ภายในเกม 
Legend of Swordman นี้มีผู้ให้บริการในหลากหลายประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม
และอินโดนีเซีย นอกจากจะเป็นกมท่ีเปิดให้บริการในหลากหลายประเทศแล้ว เกม Legend of 
Swordman ยังมีความน่าสนใจดังต่อไปนี้ 1) เป็นเกมจีนก าลังภายในเกมแรกในประเทศไทย 2) เป็น
เกมเล่นตามบทบาท ที่มีกราฟิกและระบบบังคับที่ดีที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น 3) เป็นเกมจีนก าลังภายในที่
มียอดการดาวน์โหลดเป็นอันดับที่1 ใน Play Store และ App Store 4) เป็นเกมจีนก าลังภายในที่มี
ยอดการเติมเงินเป็นอันดับที่1 5) เกม Legend of Swordman ในประเทศไทย มีการจัดแข่งขันใน
ทุกๆเดือน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมผู้เล่นให้เข้าสู่วงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sport) หรือ
อีสปอร์ต (E-sport) 

 ในปัจจุบันเกมออนไลน์ถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่ออีสปอร์ต ซึ่งกีฬาอีสปอร์ตจะ
ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 โดยจะจัดขึ้น

http://www.playpoint.info/game_type/38
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2022
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ฐานะกีฬาสาธิตในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบและประกาศให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ตใน
นามทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการได้ ในรายการแข่งขันอีสปอร์ตระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยการ
เห็นชอบดังกล่าวได้มองในมุมของการแข่งขันหรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกันกับปัญหาการติด
เกม คล้ายกับที่เคยรับรองสนุกเกอร์ว่าเป็นกีฬา โดยมองว่าเป็นคนละส่วนกับการที่โต๊ะสนุกเกอร์อาจ
เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ดังนั้นเกม Legend of Swordman จึงต้องการให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้า
มาเล่นเกม และฝึกฝนตัวเองให้มีความช านาญ เพื่อสร้างทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์ในฐานะนักกีฬาอี
สปอร์ตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (“อีสปอตส์”, ม.ป.ป.) จากการเติบโตของวงการอีสปอร์ตในไทยท า
ให้มีจ านวนผู้เล่นเกมออนไลน์และรับชมการแข่งขันเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย คุณนิธิพัทธ์ 
ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด กล่าวว่า มาวันนี้อี
สปอร์ตสามารถเติบโตได้ในระดับกว้าง ด้วยจ านวนคนเล่นเกมในประเทศไทยมากกว่า 25 ล้านคน คน
ติดตามชมการแข่งขันอีกกว่า 10 ล้านคน  

จากการส ารวจพฤติกรรมการเล่นเกมจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้นไป มีสัดส่วนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-24 ปี 
มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน จากร้อยละ 39.7 ในปีพ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 
พ.ศ. 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวัยรุ่น
ไทยใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพาสูงที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือเฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นใน
หลายๆ ประเทศ เช่นสิงค์โปร์ 59.4 นาทีต่อวัน ฮ่องกง 56 นาทีต่อวัน เกาหลี 46 นาทีต่อวัน และจีน 
43.2 นาทีต่อวัน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2018
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525AC%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B9%252588%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A8%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B8%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B9%25258C
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ภาพที ่1.1: เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ของประเทศในเอเชีย 
 

 
 
ที่มา : ส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้สื่อของวัยรุ่น. (2551). สืบค้นจาก http://service.nso.go.th/nso 

/nsopublish/citizen/news/news_internet_teen.jsp. 
 

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

1. กระแสนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดการ
ขยายตัวของจ านวนผู้เล่นเกมอย่างก้าวกระโดด 

2.  ความนิยมใช้เกมออนไลน์ผ่านมือถือเป็นสื่อส าหรับการท าการตลาดของกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

3. มีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมทุน
พัฒนาเกมออนไลน์ผ่านมือถือใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์ในไทย รวมถึงบริษัทพัฒนาเกม

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_internet_teen.jsp
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_internet_teen.jsp
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ออนไลน์ผ่านมือถือในประเทศเองก็มีแนวโน้มพัฒนาและจัดหาโมบายเกมออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อรองรับ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคไทยที่มีอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับว่ามีส่วนผลักดันให้เนื้อหาและฟังก์ชั่นของ
เกมมีความหลากหลายและแปลกใหม่มากข้ึน เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภคใน
การเล่นโมบายเกมออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้จากการคาดการณ์มูลค่าตลาดเกมปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามูลค่าที่น่าจะเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องคือในส่วนของผู้จัดจ าหน่ายและ/หรือ ผู้น าเข้าเกมออนไลน์ เนื่องจากการตลาดออนไลน์
เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการท าธุรกิจมากขึ้นเพราะการสื่อสารของคนไทยได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว 
ดิจิตอลจะมีบทบาทกับคนไทยมากยิ่งขึ้นและท าให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้ช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์เป็นหลักเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณณัฐพล ชโยดม ที่ปรึกษาสมาคมมีเดียเอเจนซี่ 
และธุรกิจสื่อ และ Investment Management Director บริษัท เอ็มอีซี ประเทศไทย จ ากัด 
เปิดเผยว่าในปี พ.ศ. 2560 เม็ดเงินจากโฆษณาท่ีผ่านสื่อดิจิตอลมีมูลค่า 12,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น
ประมาณ 31% (สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, 2560) 

จากการสนทนาเบื้องต้นกับผู้ที่เล่นหรือเคยเล่นเกม Legend of Swordman มีใจความ
ดังต่อไปนี้ว่า 1) นาย ก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 มีนาคม 2561) กล่าวว่า เขาเปิดรับและเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์จ านวนมากเนื่องจากในชีวิตประจ าวันของเขามีการใช้งานสื่อออนไลน์ที่หลายหลายท าให้เขา
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของเกมในทุกๆแพลตฟอร์ม ช่องทางที่เขาใช้เป็นประจ าในแต่ละวัน ได้แก่ 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ระบบสืบค้น โปรแกรมจ าลองระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นต้น ซึ่งในทุกๆ
แพตลฟอร์มก็จะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเกมจ านวนมากแต่ถ้าต้องให้ตัดสินใจดาวน์โหลด เฟสบุ๊คมีผลต่อ
การตัดสินใจในการดาวน์โหลดมากที่สุดเพราะจะได้เห็นคอมเม้น เป็นรูปภาพต่างๆภายในเกมอย่าง
คราวๆ 2) นาย ข (การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 มีนาคม 2561) กล่าวว่า ในปัจจุบันการเปิดรับ และการ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ของเขา เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลในโลกออนไลน์มีทั้งจริงและ
เท็จ ซึ่งต้องอาศัยการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพ่ือจ าแนกข้อมูลจริงออกมา ช่องทางของสื่อ
ออนไลน์ที่เขามีความมั่นใจในข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์หลักของแบรนด์ต่างๆ ส าหรับเฟสบุ๊คและอีเมลล์
จะเชื่อถือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ดังนั้นการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดเกม จะเลือกหา
ข้อมูลจากเว็บไซต ์Online Station เป็นหลักเพราะเขาเชื่อว่าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลของ
เกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันคนเปิดรับสารเกี่ยวกับเกมมีมากข้ึน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ (Game 
Online) โดยใช้เกม Legend of Swordman เป็นกรณีศึกษา เพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเพ่ิมยอดดาวน์โหลด และหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมใน
สื่อสารกับลูกค้าเก่าเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเล่นและการเติมเงิน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม  Legend of 

Swordman 
1.2.2 เพ่ือศึกษาช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารของ

เกม  Legend of Swordman 
1.2.3 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม  Legend of Swordma 
 

1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 
  งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นในการศึกษาถึงการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ (game 

online) โดยผู้วิจัยจะมุ่งเน้นที่เกม  Legend of Swordman ต่อแหล่งข้อมูลที่เป็นช่องทางสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ Google Display Networks, Facebook, Line@, SEM, YouTube, KOL, 
Seeding, Banner Website, และ Ad โปรแกรมจ าลองระบบแอนดรอย ที่มีผลต่อการเปิดรับ เข้าถึง 
และการตัดสินใจของกลุ่มที่เล่นเกม Legend of Swordman ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากผู้ที่
เล่น หรือเคยเล่นเกม  Legend of Swordman และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกมผ่านสื่อออนไลน์ 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 การเปิดรับสื่อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่
หนึ่งช่องทางขึ้นไป ในที่นี้หมายถึงการเลือกรับข้อมูลข่าวสารของเกม Legend of Swordman ผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ 

1.4.2 การเข้าถึงสื่อ หมายถึง การที่ผู้บริโภค มีการรับรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆผ่านสื่อ ใน
ที่นี้หมายถึงการรับรู้ข่าวสารหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเกม Legend of Swordman ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

1.4.3 การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บริโภค เลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่มี
ทางเลือกอยู่ตั้งแต่สองทางหรือสองอย่างขึ้นไป ในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจดาวน์โหลด เล่นเกม หรือ
ซื้ออุปกรณ์ภายในเกม Legend of Swordman 

1.4.4 การติดตามข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้วย
ตนเอง โดยติดตามข่าวสารจากช่องทางการกระจายข่าวสารต่างๆผ่านสื่อ ในที่นี้หมายถึงการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของเกม Legend of Swordman ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ 

1.4.5 เกม  Legend of Swordman หมายถึง เกมประเภท MMORPG ชนิดหนึ่ง ซึ่งมี
รูปแบบการเล่นลักษณะเก็บระดับชั้น (level) และต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกัน 
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1.4.6 เกมเล่นตามบทบาท (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) หรือ
MMORPG เป็นเกมออนไลน์ประเภทแรกที่เกิดขึ้นในโลก จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีเกมออนไลน์ประเภทนี้
ออกใหม่อยู่เรื่อยๆ จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือ ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งและสวม
บทบาทเป็นละครตัวนั้นผจญภัยไปตามเนื้อเรื่องของตัวเกม สามารถเพ่ิมระดับของตัวละครรวมถึงหา
ซื้ออุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆ มาเพ่ิมความสามารถให้กับตัวละครของเราได้ เกมประเภทนี้สามารถเล่น
ได้เรื่อยๆ ไม่มีวันจบ เพราะผู้พัฒนาเกมจะท าการอัพเดทความหน้าที่เก่ียวกับเนื้อเรื่องใหม่ๆ แผนที่
ใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา ในที่นี้หมายถึงรูปแบบการเล่นของเกม Legend of Swordman 

1.4.7 เกมออนไลน์ หมายถึงเกมที่ต้องเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้เล่น
จะต้องท าการลงโปรแกรมเกมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและจะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่านเซิฟ
เวอร์โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่นจะ ถูกเก็บไว้ ณ เซิฟเวอร์ ซึ่งในการเล่นเกมออนไลน์นี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการว่าจะคิดอัตราค่าบริการหรือไม่ ในที่นี้เกม Legend of Swordman ไม่มีการเก็บค่าบริการ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปหาช่องทางที่เหมาะสมในการเพ่ิมยอดดาวน์โหลดเกม 
Legend of Swordman 

1.5.2 นักการตลาดสามารถน าข้อมูลพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ในธุรกิจเกมออนไลน์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการตลาด โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมยอดขาย 

1.5.3 ผู้ที่ท าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์สามารถน าข้อมูลของพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ใน
ธุรกิจเกมออนไลนไ์ปประยุกต์ใช้ในบริการสื่อและที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้มากยิ่งข้ึน 

1.5.4 ผู้ที่ท าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเกมออนไลน์สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 
 

 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้น ำแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กำรเปิดรับสื่อออนไลน์ของ

ธุรกิจเกมออนไลน์ โดยใช้เกม Legend of Swordman มำเป็นกรณีศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงและ
สนับสนุนกำรท ำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรเปิดรับสื่อออนไลน์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับกำรตลำดออนไลน์ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และกำรตัดสินใจ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับเกมออนไลน์ 
2.6 สมมติฐำนในกำรวิจัย 
2.7 กรอบแนวคิดตำมทฤษฎี 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ 

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2554) ได้แบ่งเครื่องมือทำงกำรตลำดเพื่อท ำสื่อออนไลน์ออกเป็น 
10 ประเภท ดังนี้ 

2.1.1 Facebook Page 
ในปัจจุบันถ้ำพูดถึงเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่ำงเฟสบุ๊คคงไม่มีใครไม่รู้จักหรือกล้ำปฏิเสธว่ำไม่

รู้จัก เพรำะเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่ำงเฟสบุ๊คได้กลำยเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของชำวออนไลน์ใน
ปัจจุบัน ผู้คนที่เข้ำไปเชื่อมต่อส่วนใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและข้อมูลต่ำงๆ ตั้งแต่วิดีโอ ข้อควำม 
รูปภำพ เพื่อท ำกำรอัพเดทเรื่องรำวต่ำงๆ จำกบุคคลในเครือข่ำยเพ่ือนของตน โดยนอกเหนือจำกนั้น
แล้วเฟสบุ๊คยังสำมำรถสร้ำงหน้ำเพจ (Page) ให้กับแบรนด์สินค้ำ บุคคล ธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้เฟสบุ๊ค
ได้เข้ำไปท ำกำรเชื่อมโยงตัวเองเข้ำกับเพจดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้สำมำรถได้ร่วมกิจกรรมหรือรับข่ำวสำร
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในหน้ำเพจนั้นๆ จนไม่แปลกที่กำรสร้ำงเพจของตัวเองบนเฟสบุ๊คจะเกิดขึ้นในธุรกิจ
มำกมำยเพ่ือให้ผู้ใช้เฟสบุ๊คได้มีช่องทำงในกำรติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้ำตลอดไปจนถึง
กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงโอกำสท ำยอดขำยได้จำกกิจกรรมในเพจของตนได้อีกด้วย 

นอกจำกนี้แล้ว เจ้ำของธุรกิจบำงรำยเช่นธุรกิจขำยเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำต่ำงๆ ฯลฯยังได้
ประยุกต์หน้ำเพจ (Page) ของตัวเองให้ลูกค้ำท่ีเข้ำมำเลือกชมสินค้ำรู้สึกเหมือนก ำลังเลือกชมแคตตำ
ล็อคสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ อีกทั้งยังสำมำรถสั่งจองและสั่งซื้อผ่ำนทำงออนไลน์ได้ทันที  

 



9 

2.1.2 Facebook Application 
นอกเหนือจำกที่ Facebook จะสำมำรถสร้ำงหน้ำเพจเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร

กับผู้ใช้งำนแล้วนั้น อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้งำน Facebook คือกำรใช้งำน Facebook 
Application ต่ำงๆ เช่นเกมอย่ำง Farmville Mafia War ฯลฯ ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในโอกำสของบำงธุรกิจ
ที่คิดจะสร้ำงแบรนด์ของตัวเองผ่ำนทำง Application รูปแบบต่ำงๆ ดังตัวอย่ำงที่เห็นได้จำก K-SME 
Start-Up City ของ K-Bank ที่เอำบริกำรของตัวเองมำดัดแปลงให้กลำยเป็นเกม หรือกรณีของ Dtac 
one D.I.Y. ที่สร้ำง Application น่ำรักๆ ในกำรสร้ำงรูป Avatar จนฮิตถล่มทลำยมีผู้ใช้งำนหลำย
แสนคนไปแล้วตัวอย่ำงเหล่ำนี้ท ำให้เห็นรูปแบบใหม่ๆ ในกำรสร้ำงแบรนด์บนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ที่หำกท ำได้ถูกใจผู้ใช้งำนแล้วล่ะก็ จะเกิดกำรบอกต่อและแนะน ำให้กับเพ่ือนๆ อย่ำงรวดเร็วโดยพ่วง
สำรและ Brand Awareness ของสินค้ำหรือบริกำร ไปพร้อมๆ กัน 

2.1.3 Twitter Account 
Twitter กลำยเป็นหนึ่งในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่โดดเด่นในช่วงปีที่ผ่ำนมำไม่แพ้ 

Facebook โดยแม้ว่ำอำจจะไม่มีผู้ใช้งำนที่มำกเท่ำ หรือควำมสำมำรถต่ำงๆ จะค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน 
แต่ด้วยควำมเรียบง่ำยของข้อควำมเพียง 140 ตัวอักษร ท ำให้ Twitter เป็นเครือข่ำยที่เหมำะกับใน
กำรเผยแพร่และติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ ที่โดดเด่นในเรื่องควำม“สด” และ “ใหม่” ชนิดนำทีต่อนำที
และกำรบอกต่ออย่ำงรวดเร็ว กลำยเป็นหนึ่งในแหล่งข่ำวที่สื่อหลักอย่ำงโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์น ำไป
อ้ำงอิงอยู่บ่อยครั้ง ลักษณะที่โดดเด่นนี้ท ำให้นักกำรตลำดจำกแบรนด์ต่ำงๆ ไม่ควรพลำดที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ำยนี้ เพื่อที่จะเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรให้กับเครือข่ำยที่ติดตำมแบรนด์หรือ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นช่องทำงในกำรให้ผู้ใช้ Twitter ได้ติดต่อสอบถำมหรือเสนอแนะทำงออนไลน์
ได้อีกด้วยที่ผ่ำนมำ ธุรกิจมำกมำยประยุกต์ใช้ Twitter เป็นช่องทำงในกำรประกำศกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
รำคำพิเศษ กำรขำยแบบจ ำกัดจ ำนวน กำรให้สิทธิพิเศษต่ำงๆ ฯลฯ ซึ่งท ำให้กลุ่มคนออนไลน์เกิดกำร
ติดตำมตัวสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นอีกหนึ่งในช่องทำงในกำรพำผู้บริโภคไปท ำกำรซื้อสินค้ำ
ออนไลน์ในที่สุด 

  2.1.4 Klout.com 
ในขณะที่ Twitter กลำยเป็นหนึ่งในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่ฮิต ผู้มีอิทธิพลออนไลน์

(Influencer) ก็เกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย ซึ่งผู้มีอิทธิพลเหล่ำนี้อำจจะไม่ใช่ดำรำหรือคนดังแต่อย่ำงใด 
หำกแต่เป็นคนที่มีผู้ติดตำมและให้ควำม “เชื่อถือ” ซึ่งน ำไปกำรมีอิทธิพลในด้ำนควำมเชื่อ ควำมคิด 
และพฤติกรรมของคนในเครือข่ำยของผู้มีอิทธิพลนั้นๆในสมัยก่อนอำจจะมีพยำยำมวัดที่จ ำนวนของ
ผู้ติดตำม (Follower) แต่ในระยะเวลำต่อมำก็ได้มีกำรเพ่ิมแง่มุมว่ำกำรมีอิทธิพลจริงๆ นั้นไม่ได้วัดแค่
จ ำนวนผู้ติดตำมเพียงอย่ำงเดียว หำกแต่รวมถึงพฤติกรรมต่ำงๆ ของทั้งตัวผู้มีอิทธิพลเองและเครือข่ำย
ที่ติดตำม ซึ่ง Klout.com นั้นเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ให้บริกำรตรวจสอบและประเมินผลของควำม “มี

http://klout.com/
http://klout.com/
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อิทธิพลที่แท้จริง” ของแต่ละ Twitter Account หำกแบรนด์สินค้ำใดเลือกท่ีจะท ำกำรตลำดผ่ำนผู้มี
อิทธิพลออนไลน์เหล่ำนี้แล้วล่ะก็ Klout.com ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะตรวจสอบเพ่ือน ำข้อมูลมำ
ประกอบกำรเลือกผู้มีอิทธิพลเหล่ำนั้นเพื่อที่จะมำช่วยโปรโมตสินค้ำต่ำงๆ ได้ถูกต้องและเหมำะสม 

2.1.5 Viral Video 
ข่ำวสำรในรูปแบบภำพเคลื่อนไหวหรือคลิปวีดีโอนั้นกลำยเป็นสิ่งที่นิยมมำกข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจำกโทรศัพท์รุ่นใหม่ สำมำรถเปิดดูและส่งต่อกันได้ง่ำยมำกขึ้นเช่นเดียวกับควำมเร็วของ
อินเตอร์เนตที่ท ำให้กำรดำว์นโหลดไฟล์วีดีโอต่ำงๆ ท ำได้เร็วกว่ำสมัยก่อนนั่นหมำยควำมว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นวีดีโอของผู้บริโภคนั้นมำกขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลกท่ีคลิปวีดีโอที่มี
เนื้อหำน่ำสนใจหรือโดนใจคนบำงกลุ่มจะเกิดกำรส่งต่ออย่ำงรวดเร็วผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ถ้ำ
นักกำรตลำดสำมำรถสร้ำงคลิปโฆษณำดีๆ และน่ำสนใจแล้วล่ะก็ คนบนโลกออนไลน์จ ำนวนมำกก็
พร้อมจะท ำหน้ำที่เป็นสื่อโปรโมตวีดีโอดังกล่ำวได้ทันทีอย่ำงเช่นกรณีของ คลิป Disconnect to 
Connect ของ Dtac หรือ คลิปครูปำ BB ของ Burger King นั่นเอง ซึ่งทั้งสองกรณีนั้นมีกำรดูผ่ำน
ออนไลน์และส่งต่อจ ำนวนมหำศำลโดยแทบไม่ต้องใช้งบประมำณในกำรช่วยประชำสัมพันธ์เลย 

2.1.6 Mobile Application 
กำรเติบโตของ Smartphone และ Mobile Device อ่ืนๆ อย่ำง Tablet เป็นที่จับตำมอง

ของนักธุรกิจทั่วโลก เพรำะนั่นแสดงให้เห็นพฤติกรรมในกำรเข้ำโลกออนไลน์ที่ก ำลังจะเปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภค นอกจำกนี้ระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์พกพำต่ำงๆ ไม่ได้แค่ให้ผู้ใช้เข้ำโลกออนไลน์ผ่ำน 
Web Browser ปกติเท่ำนั้น แต่ยังเปิดให้มีกำรสร้ำง Application ต่ำงๆ เพื่อตอบโจทย์กำรใช้งำน
ต่ำงๆ ในแทบจะทุกกิจกรรมของชีวิตเช่นกำรจดบันทึก อ่ำนข่ำว เล่นเกม ดูแผนที่ ฯลฯ 

Mobile Application นี้เองที่หลำยแบรนด์สินค้ำกระโดดเข้ำมำสร้ำง Brand Application 
ของตัวเองเพ่ือที่ผู้ใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ของตัวเองด้วย
ประสบกำรณ์แบบใหม่ที่นอกเหนือไปจำกกำรใช้ผ่ำนหน้ำจอ Web Browser ทั่วๆ ไป เช่นกำรดูรอบ
หนังและท ำกำรซื้อตั๋วได้ทันทีผ่ำน App ของ SF Cinema จึงอำจจะบอกได้ว่ำ Mobile Application 
นี้จะเป็นหนึ่งในกำรสร้ำง Brand Experience ตลอดไปจนกำรได้รับบริกำรรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภค
ที่ไม่อำจมองข้ำมได้นั่นเอง 

2.1.7 Location Base Service 
บริกำรเครือข่ำยสังคมที่มีกำรใช้ข้อมูลของสถำนที่และพิกัดบนแผนที่นั้นเป็นหนึ่งในบริกำร

ยอดนิยมของผู้ที่พก Smartphone เนื่องจำกควำมสนุกในกำรได้บอกเล่ำเรื่องรำวของตัวเองให้กับ
เพ่ือนในเครือข่ำยของตนเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละวันของตัวเองว่ำไปสถำนที่ใดมำบ้ำง กำร Check-in 
ผ่ำน Foursquare หรือ Gowalla กลำยเป็นเสมือนเกมสนุกบนโลกออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกันมัน
คือกำรที่ผู้บริโภคโปรโมตสินค้ำ ร้ำนค้ำ และสถำนที่ต่ำงๆ ให้กับธุรกิจไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท ำให้เกิด
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กิจกรรมที่น ำบริกำรออนไลน์นี้มำต่อยอดเป็นกิจกรรมทำงกำรตลำดเช่นกำร Check-in ทีร่้ำนค้ำเพ่ือ
รับส่วนลดพิเศษ หรือรับสินค้ำฟรีอย่ำงกรณีของ #nokiadtac ที่เพ่ิงผ่ำนไปไม่นำน นอกจำกนี้แล้วกำร
สร้ำงจุด Location ต่ำงๆ บนบริกำร Location Base เหล่ำนี้ก็สำมำรถเป็นกำรสร้ำง Awareness ใน
ยำมที่ผู้ใช้เปิดแผนที่เพ่ือค้นหำสถำนที่ต่ำงๆ ได้ด้วยเช่นกัน 

2.1.8 QR Code 
ภำพขนำดสี่เหลี่ยมที่ท ำหน้ำที่เสมือน Barcode นี้ก ำลังกลำยเป็นที่นิยมมำกข้ึนตำมกำร

เติบโตของ Smartphone ซึ่งเป็นเหมือนอุปกรณ์ในกำรแสกนและเข้ำถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์วิธีใหม่ 
เพรำะนอกจำกท่ี QR Code จะพำผู้ใช้ไปสู่ URL ของเว็บไซต์ต่ำงๆ ได้หลังจำกท ำกำร Scan ได้แล้ว
นั้น ยังสำมำรถประยุกต์ในกำรพำผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลรูปแบบอ่ืนๆ เช่นไฟล์เสียง คลิปวีดีโอ หรือลิงค์
ดำว์นโหลดต่ำงๆ ได้ ดังตัวอย่ำงที่มักเห็นในสื่อต่ำงประเทศแม้ในปัจจุบันเรำจะเห็นกำรใช้ QR Code 
ส่วนใหญ่อยู่กับกำรให้ Information แต่ถ้ำมีประยุกต์ใช้อย่ำงชำญฉลำดแล้วนั้น QR Code จะ
กลำยเป็น Gimmick ที่น่ำสนใจส ำหรับคนออนไลน์ไม่น้อยทีเดียว  

2.1.9 Dynamic Website 
แม้ว่ำ Facebook หรือ Twitter จะเป็นที่นิยมมำกเพียงใด แต่เว็บไซต์ซึ่งเป็นเหมือนออฟฟิศ

หลักของแบรนด์สินค้ำนั้นก็ยังคงมีควำมจ ำเป็นอยู่ เพรำะพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังมีกำรค้นหำ
ข้อมูลสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนทำง Search Engine อย่ำง Google รวมทั้งเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ต่ำงๆ นั้นจะกลำยเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกน ำไปบอกต่อทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์อีกด้วยฉะนั้นกำร
สร้ำงเว็บไซต์ที่ท ำให้ผู้ใช้งำนออนไลน์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสินค้ำ บริกำร ข่ำวสำรต่ำงๆ นั้นรวมทั้งกำร
ท ำ Search Engine Optimization (SEO) ก็ยังมีควำมส ำคัญมำกอยู่ดี อีกทั้งรูปแบบของเว็บไซต์ใน
ปัจจุบันไม่ควรจ ำกัดตัวเองอยู่ที่กำรเป็นเพียงกำรสื่อสำรเพียงด้ำนเดียวกับผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชม หำกแต่
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใช้งำนกับตัวเว็บเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดง
ควำมเห็น โหวต ตลอดไปจนควำมสะดวกในกำรแบ่งปันเนื้อหำของเว็บเข้ำสู่เครือข่ำยสังคมอย่ำง 
Facebook และ Twitter และกำรเปิดให้ผุ้ใช้งำนสำมำรถเลือกรับข่ำวสำรของเว็บผ่ำน RSS Feed ได้
ทั้งหมดนี้ควรเป็นสิ่งที่นักกำรตลำดออนไลน์ท ำงำนควบคู่กันไปกับกำรสร้ำงกระแสบนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ 

2.1.10 Email Subscription 
กำรใช้งำน Email ยังคงเป็นหนึ่งในกำรรับข้อมูลและติดต่อสื่อสำรบนโลกออนไลน์อยู่แม้จะมี

กำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์มำกขึ้น แต่ถ้ำหำกพิจำรณำแล้วทั้งสองช่องทำงก็ยังมีควำมแตกต่ำงและ
จุดเด่นจุดด้อยที่ต่ำงกันออกไป โดย Email จะมีควำมได้เปรียบในเรื่องกำรส่งข้อมูลที่มีเนื้อหำมำก
ระดับหนึ่ง และเข้ำถึงผู้ที่สนใจโดยตรงผ่ำนกำร Subscription ดังที่มักเห็นเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมักเปิด
บริกำรรับข่ำวสำรหรือโปรโมชั่นพิเศษผ่ำนทำง Email เพ่ือไม่ให้พลำดกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ในแต่ละวัน
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ตัวอย่ำงเช่น Ensogo.com ที่ส่งข้อเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กลุ่มคนที่ท ำกำร Subscription ผ่ำนทำง 
Email ทุกวัน คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ควำมสนใจกับข่ำวสำรขอบแบรนด์สินค้ำมำกเป็นพิเศษ
และมีโอกำสที่จะซื้อหรือใช้บริกำรมำกเป็นพิเศษด้วย นักกำรตลำดออนไลน์จึงต้องไม่มองข้ำมควำม
เฉพำะพิเศษของกลุ่มนี้และใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ 

ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรตลำด 10 อย่ำงตำมที่กล่ำวมำนั้นจะเห็นได้ว่ำบำงอย่ำงอำจจะไม่ใช่
ของใหม่ที่เพ่ิงมีกำรคิดค้นข้ึนแต่อย่ำงใด หำกแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ก ำลังมีกำร
พัฒนำและปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ จึงจ ำเป็นที่จะต้องท ำเครื่องมือต่ำงๆ มำประยุกต์และปรับเปลี่ยนตำม
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป 

นอกจำกนี้แล้วนักกำรตลำดจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเข้ำใจธรรมชำติและลักษณะของโลก
ออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำโดยไม่ยึดติดแต่เพียงเครื่องมือของตัวเองเท่ำนั้น อีกทั้งกำรท ำ
กำรตลำดที่ดีนอกจำกจะมีเครื่องมือที่ดีแล้วยังต้องมีกลยุทธ์ที่ดีควบคู่ไปด้วย เพรำะหำกส ำคัญเพียงแค่
ว่ำมีเครื่องมือแล้วนั้นก็ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำแผนกำรตลำดดังกล่ำวจะประสบควำมส ำเร็จและ
อำจจะน ำไปสู่กำรใช้งบกำรตลำดไปอย่ำงสูญเปล่ำได้ 

กำรใช้สื่อออนไลน์ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ดังนี้ (“เกร็ดควำมรู้ออนไลน์”, 2556) 
ข้อดีของสื่อออนไลน์คือ 

1. สำมำรถเผยแพร่ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ที่ต้องกำรได้ทันท่วงที 
2. ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่ำลงโฆษณำทำงทีวี วิทยุ หรือโปสเตอร์ต่ำงๆตำมที่สำธำรณะ 
3. เข้ำถึงกลุ่มผู้รับเป้ำหมำยง่ำยกว่ำ 
4. สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่ำจะอยู่ที่แห่งไหน ก็สำมำรถใช้งำนได้ทุกเมื่อที่ต้องกำรไม่มี

วันหยุด 
5. สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร 
6. ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถตัดสินใจได้ง่ำยขึ้นโดยอำศัยข้อมูลจำกสื่อออนไลน์ 

ข้อเสียของสื่อออนไลน์คือ 
1. ท ำให้ผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ทอยู่ในโลกควำมเป็นส่วนตัวมำกเกินไป 
2. ก่อให้เกิดกำรท ำผิดศีลธรรม เพรำะบำงคนเลือกที่จะเผยแพร่หรือหำค้นหำข้อมูล

สื่อลำมก อนำจำรเพ่ือควำมบันเทิง 
3. เป็นช่องทำงของมิจฉำชีพ ที่ท ำกำรขโมยข้อมูลควำมเป็นส่วนตัว ส ำหรับท ำสิ่งผิด

กฎหมำย 
 
 
 

http://ensogo.com/
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
กำรเปิดรับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ เพื่อไปสู่กำรรับรู้สิ่งใหม่ในกำรใช้สื่อนั้น ผู้รับสำรจะใช้สื่อใดก็

ตำม จะมีกำรเลือกและกำรแสวงหำเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตนได้โดยมีทฤษฎี
กระบวนกำรเลือกสรรข่ำวสำร (Selective Exposure) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่ำวสำรในกำร
รับรู้สื่อของมนุษย์ประกอบด้วยกำรกลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ (Klapper, 1960 อ้ำงใน สุกัญญำ  
อ ำพันแสง, 2546)  

1. กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมำยถึง แนวโน้มของคนเรำที่จะเลือกสนใจ
หรือเปิดรับข่ำวสำรที่สอดคล้องกับควำมคิดเห็นและควำมสนใจที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่
สื่อสำรในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนหรือทัศนคติท่ีมีอยู่เดิม เช่น กำรเลือกชม
โฆษณำเกมประเภทที่ตนเองถนัดและหลีกเลี่ยงกำรชมโฆษณำเกมประเภทที่ตนเองไม่ถนัด 

2. กำรเลือกรับรู้ (Selective Perception) หลังจำกที่บุคคลเลือกเปิดรับข่ำวสำรจำกแหล่ง
ใดแหล่งหนึ่งแล้ว บุคคลก็จะเลือกรับรู้หรือเลือกตีควำมหมำยของสำรนั้น ตำมทัศนคติประสบกำรณ์
ควำมเชื่อ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังหรือสภำวะอำรมณ์ในขณะนั้น ดังนั้นบุคคลมักจะบิดเบือน
ข่ำวสำรให้มีทิศทำงเป็นที่พอใจของตนเช่น กำรเลือกที่จะหำข้อมูลเชิงบวกหรือข่ำวสำรที่ดีของเกมที่
ตนเองสนใจน ำมำเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ 

3. กำรเลือกจดจ ำ (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในกำรเลือกจดจ ำเนื้อหำสำระของ
ข่ำวสำรเฉพำะส่วนที่ตรงกับควำมสนใจเข้ำไว้เป็นประสบกำรณ์ของตนเอง เพื่อจะน ำไปใช้ในโอกำส 
และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ดังนั้นกำรเลือกจดจ ำเนื้อหำ กล่ำวคือ ควำมพร้อมที่จะจดจ ำสำร
ของผู้รับสำร จึงมักเกิดขึ้นกับคนที่พร้อมจะเข้ำใจและพร้อมที่จะลืมส ำหรับคนที่ไม่พร้อมจะเข้ำใจเช่น 
จดจ ำรูปแบบของตัวละครหรือแผนที่ในเกมออนไลน์ เป็นต้น 

Todd & Brent (1993, p. 65 อ้ำงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคลไว้ดังนี้ 

1. ควำมต้องกำร (Need) ปัจจัยที่ส ำคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนกำรเลือกของมนุษย์คือ
ควำมต้องกำร ควำมต้องกำรทุกอย่ำงของมนุษย์ทั้งควำมต้องกำรทำงกำยและใจทั้งควำมต้องกำร
ระดับสูงและควำมต้องกำรระดับต ่ำ ย่อมเป็นตัวก ำหนดกำรเลือกของเรำ 

2. ทัศนคติและค่ำนิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือควำมชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่ำงๆ ส่วนค่ำนิยม คือหลักพ้ืนฐำนที่เรำยึดถือเป็น
ควำมรู้สึกท่ีว่ำเรำควรจะท ำหรือไม่ควรท ำอะไรซึ่งทัศนคติและค่ำนิยมมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อกำรเลือกใช้
สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำรเลือกตีควำมหมำยและกำรเลือกจดจ ำ 

3. เป้ำหมำย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้ำหมำย มนุษย์ทุกคนก ำหนดเป้ำหมำยในกำร ด ำเนิน
ชีวิตทั้งในเรื่องอำชีพ กำรเข้ำสมำคม กำรพักผ่อน เป้ำหมำยของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรำก ำหนดขึ้นนี้จะมี
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อิทธิพลต่อกำรเลือกใช้สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำรเลือกตีควำมหมำย และกำรเลือกจดจ ำ เพ่ือ
สนองเป้ำหมำยของตน 

4. ควำมสำมำรถ (Capability) ควำมสำมำรถของเรำเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำมีอิทธิพลต่อเรำ ในกำรที่จะเลือกรับข่ำวสำรเลือกตีควำมหมำย และเลือกเก็บ
เนื้อหำของข่ำวนั้นไว้ 

5. กำรใช้ประโยชน์ (Utility) กล่ำวโดยทั่วไปแล้ว เรำจะให้ควำมสนใจและใช้ควำมพยำยำม
ในกำรที่จะเข้ำใจ และจดจ ำข่ำวสำรที่เรำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลำในกำรสื่อสำร (Communication Style) กำรเป็นผู้รับสำรของเรำนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับลีลำในกำรสื่อสำรของเรำ คือ ควำมชอบหรือไม่ชอบสื่อบำงประเภท ดังนั้นบำงคนจึงชอบฟังวิทยุ 
บำงคนชอบดูโทรทัศน์ บำงคนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภำวะ (Context) สภำวะในที่นี้หมำยถึง สถำนที่ บุคคล และเวลำที่อยู่ในสถำนกำรณ์กำร
สื่อสำร สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อกำรเลือกของผู้รับสำร กำรมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อกำร
เลือกใช้สื่อและข่ำวสำร กำรเลือกตีควำมหมำยและเลือกจดจ ำข่ำวสำร  

8. ประสบกำรณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐำนะของผู้รับสำร ผู้รับสำรแต่ละ
คนพัฒนำนิสัยกำรรับสำร อันเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในกำรรับข่ำวสำรของเรำ เรำพัฒนำ
ควำมชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งรำยกำรประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเรำจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง 
สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีควำมหมำยอยำงใดอย่ำงหนึ่ง และเลือกจดจ ำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้และกำรเปิดรับสื่อสรุปได้ว่ำ กำร
รับรู้ หมำยถึง กระบวนกำรที่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับมนุษย์ที่มีต่อโลก ผ่ำนปัจจัยภำยในได้แก่ ควำม
เชื่อ ประสบกำรณ์ อำรมณ์และปัจจัยภำยนอกได้แก่ สิ่งกระตุ้นที่มำกระทบประสำทสัมผัสทั้ง 5เรำ
เรียกทั้งหมดนี้ว่ำสิ่งเร้ำ กำรรับรู้สิ่งใหม่คือกำรเปิดรับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ โดยผ่ำนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคลกำรรับรู้และเข้ำถึงสื่อออนไลน์ในธุรกิจเกมออนไลน์ได้ว่ำ ช่อง
ทำงกำรสื่อสำรและสำร มีผลต่อกำรเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ เพรำะช่องทำงกำร
สื่อสำรและสำรล้วนแล้วแต่มีลักษณะของสิ่งเร้ำหรือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้บริโภค
ที่สนใจเข้ำถึงเกมออนไลน์ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 

  ปัจจุบัน ธุรกิจในโลกส่วนใหญ่เกิดข้ึนบนเครือข่ำยดิจิตอล ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลและบริษัทเข้ำ
ด้วยกัน อินเตอร์เน็ต เป็นเครือข่ำยสำธำรณะที่กว้ำงขวำงของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เชื่องโยงผู้ใช้งำน
ทุกประเภททั่วโลก และขนำดใหญ่มำก เว็บไซต์เปลี่ยน “คลังข้อมูล” แนวคิดของลูกค้ำด้ำนควำม
สะดวก ควำมเร็ว รำคำ ข้อมูลสินค้ำ และบริกำรโดยสิ้นเชิง ส่งผลนักกำรตลำดมีวิธีใหม่ในกำรสร้ำง
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คุณค่ำหรับลูกค้ำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน จึงท ำให้กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) 
เป็นรูปแบบที่เติบโตเร็วที่สุดของกำรตลำดทำงตรง จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในระยะสองสำม
ปีที่ผ่ำนมำได้สร้ำงยุคดิจิตอลขึ้น กำรใช้อินเตอร์เน็ตอย่ำงแพร่หลำยยังส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อทั้งผู้
ซื้อและผู้ท ำกำรตลำดในส่วนนี้ ท ำให้บริษัททุกประเภทมีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ 

นันทสำรี สุขโต (2560)  ได้แบ่งรูปแบบของกำรตลำดออนไลน์ออกเป็นรูปแบบหลัก 4 
ประเภท ดังนี้ 

2.3.1 กำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) 
คือกำรที่ธุรกิจขำยสินค้ำและบริกำรให้แก้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ำยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคในปัจจุบัน
สำมำรถซื้อสินค้ำได้เกือบทุกอย่ำงในโลกออนไลน์ ตั้งแต่ เสื้อผ้ำ อำหำร ตั๋วเครื่องบินไปจนถึงรถยนต์ 

2.3.2 กำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business: B2B) คือ
กำรที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซื้อขำยสินค้ำกับผ่ำนอินเทอร์เน็ตกำรตลำดออนไลน์แบบธุรกิจสู่ธุรกิจก ำลัง
เจริญรุ่งเรือง ผู้ท ำกำรตลำดแบบ B2B ใช้เว็บไซต์ อีเมลแค็ลตำล๊อกออนไลน์ เครือข่ำยกำรค้ำออนไลน์ 
และแหล่งออนไลน์อ่ืนๆเพ่ือเข้ำถึงลูกค้ำธุรกิจรำยใหม่และให้บริกำรลูกค้ำปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลมำกข้ึน เพ่ิมยอดซื้อขำยและสำมำรถท ำให้ได้รำคำดีกว่ำปัจจุบัน 

2.3.3 กำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค (Conumer to Conumer: 
C2C) คือ กำรที่ผู้บริโภคประกำศขำยสินค้ำแล้วผู้บริโภคอีกรำยหนึ่งซื้อไปหรือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตเฉพำะกลุ่ม กิจกรรมดังกล่ำวอำจจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรค้ำหรือไม่ใช่เพื่อ
กำรค้ำก็ได้ 

2.3.4 กำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงผู้บริโภคสู่ธุรกิจ (Consumer to Business: B2C) 
คือกำรติดต่อระหว่ำงผู้บริโภคกับธุรกิจด้วยกำรเติบโตของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันผู้บริโภคพบว่ำกำร
ติดต่อสื่อสำรกับบริษัทง่ำยข้ึน ผู้บริโภคสำมำรถค้นหำผู้ขำยหรือผู้ผลิตได้จำกออนไลน์ เรียนรู้เกี่ยวกับ
ข้อเสนอสินค้ำ เริ่มกำรซื้อและให้ข้อมูลย้อนกลับได้ 
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ภำพที ่2.1 : รูปแบบของตลำดออนไลน์ 
 

 
 
ที่มำ : นันทสำรี สุขโต. (2560). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโด  
         ไชน่ำ. 

 
การจ าแนกสื่อของการตลาดออนไลน์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรตัน์,ปณิศำ มีจินดำ, จิระวัฒน์ อนุวิชชำนนท์ และอรทัย  

เลิศวรรณวิทย์ (2560) ได้จ ำแนกสื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) สื่อที่ต้องจ่ำยเงิน (Paid Media) ได้แก่ โฆษณำที่ทำงบริษัทเป็นผู้สร้ำง กำร

เผยแพร่ข่ำวโฆษณำ (Publicity) และกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดอ่ืนๆ ที่อำศัยกำรลงทุนของบริษัท
เป็นหลัก 

2) สื่อที่ท ำเงิน (Earned Media) ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์ (PR) กำรบอกต่อ 
(Word of Mouth) ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรตลำดทำงอ้อมที่บริษัทไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองโดยตรง ซึ่ง
รวมไปถึงข่ำว บล็อก (Blog) และบทสนทนำบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตรำ  

สื่อสังคมออนไลน์จะมีบทบำทในสื่อประเภทสื่อที่ท ำเงิน (Earned Media) และเป็นสื่อที่
บริษัทเป็นเจ้ำของ (Owned Media) ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกำรสื่อสำรกำรตลำดออนไลน์ 
 จำกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตลำดออนไลน์ที่ได้กล่ำวมำนั้น จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน
ธุรกิจจ ำนวนมำกนั้นได้หันมำใช้สื่อออนไลน์ในกำรท ำกำรตลำด มีทั้งสื่อที่ต้องจ่ำยเงินเพ่ือท ำกำร
โฆษณำให้ถึงผู้บริโภคและสื่อที่ท ำเงินเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่ำวสำรของผลิตภัณฑ์จำกผู้อ่ืนที่ไม่ใช่
ผู้ให้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งรูปแบบของกำรตลำดออนไลน์ก็มีแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร
สื่อสำรให้ผู้บริโภครับรู้ ดังนั้นผู้ศึกษำจึงน ำเอำแนวคิดเก่ียวกับกำรตลำดออนไลน์ มำวิเครำะห์ถึง
แนวทำงกำรตลำดออนไลน์เพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภคในธุรกิจเกมออนไลน์ซึ่งกำรสรุปดังกล่ำวน ำไปสู่
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตลำดกับเกมออนไลน์ได้ว่ำ กำรตลำดทั้ง 4 รูปแบบมีผลกับเกมออนไลน์ 
รวมถึงวิธีกำรใช้สื่อของกำรตลำดออนไลน์อีกด้วย 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์ และการตัดสินใจ 

2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์  
ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ในยุคที่มีข้อมูล

มำกมำยที่หลั่งไหลไปหำผู้บริโภคนั้น ระบบสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็วสูงมำกข้ึน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่ำง ๆ ของผู้บริโภค ทั้งในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรชมรำยกำรโทรทัศน์กำร
อ่ำนข่ำวสำรหรือบทควำม กำรเล่นเกมหรือแม้แต่กำรสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตก็มีกำรเติบโต
ขึ้นอย่ำงมำก 

อริสรำ ไวยเจริญ (2558) กล่ำวว่ำ ผู้บริโภคไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงออกนอกบ้ำนด้วยควำม
สะดวกสบำยที่ง่ำยดำยท ำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่ำกำรเสพสื่อหลำยหน้ำจอ (Multi-Screen) ใน
เวลำเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสมำธิหรือจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสั้นลงเรื่อย ๆ ยิ่งถ้ำเป็น
กำรตลำดหรือโฆษณำแล้วนั้นยิ่งมีควำมสนใจที่จะอยำกรู้อยำกดูนั้นสั้นลงไปอีก ซึ่งท ำให้นักกำรตลำด
นั้นต้องปรับตัวอย่ำงมำกมำยจนต้องหำวิธีใหม่ๆ เพ่ือเข้ำถึงผู้บริโภคในยุคนี้ได้ท้ังนี้เมื่อเวลำมีค่ำมำก
ขึ้นทุก ๆ วินำทีต้องถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ท ำให้ผู้บริโภคนั้นมีทำงเลือกว่ำจะเลือกหรือไม่เลือกที่จะ
บริโภคเนื้อหำอะไรมำกข้ึนไปอีก ถ้ำยิ่งได้เจอเว็บไซต์หรือเนื้อหำที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ก็จะมี
ควำมรู้สึกไม่ดีต่อแบรนด์ดังกล่ำวไปเลย หรือถ้ำได้เจอเนื้อหำที่ยำวมำกไปผู้บริโภคจะเลิกอ่ำนทันที
เพรำะต้องมีสิ่งอ่ืนให้ท ำต่อไปในชีวิต ซึ่งผู้บริโภคในยุคนี้ต้องกำรที่จะหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเองมำกกว่ำกำรยัดเยียด ทั้งนี้กำรท ำให้เนื้อหำรองรับต่อควำมต้องกำรผู้บริโภคนั้นจึงมีควำมส ำคัญ
ขึ้นมำกในอนำคต เนื่องจำกผู้บริโภคสนใจอ่ำนเนื้อหำที่เน้นควำมสนุกบันเทิงก่อนอย่ำงอ่ืน ผู้บริโภค
มำกกว่ำหนึ่งในสำมให้ควำมส ำคัญกับควำมสนุกมำกกว่ำควำมน่ำเชื่อถือ และมำกกว่ำร้อยละ 40 
ไม่ได้ตรวจสอบข่ำวที่ได้รับก่อนที่จะแชร์ต่อไปให้คนอ่ืน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำรตั้งข้อสงสัยเรื่องควำม
น่ำเชื่อถือของเนื้อหำมำกขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 60 สงสัยว่ำข่ำวสำรที่ได้มีควำมล ำเอียงหรือไม่ ภำพที่เห็น
มีกำรปรับเปลี่ยนหรือไม่หรือผู้เขียนถูกจ้ำงมำเขียน หรือได้รับผลประโยชน์จำกกำรเขียนในเชิงบวก
หรือไม่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักกำรตลำดจะต้องค ำนึงถึงอีกด้วย (นิวัฒน์ ชำตะวิทยำกูล, 2559) 

จำกยุคของโฆษณำแบบดั้งเดิมจนมำถึงยุคกำรท ำโฆษณำออนไลน์ กำรท ำโฆษณำเพ่ือที่จะ
สื่อสำรกับผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจำกกำรพัฒนำของโลกท่ีเปลี่ยนไปตำมกระแสเห็น
ได้ชัดคือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นตัวก ำเนิดพฤติกรรมของผู้บริโภคท ำให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปยิ่งมำในยุคนี้โฆษณำในรูปแบบดั้งเดิมใช้ไม่ได้ผลท ำให้แบรนด์นั้นต้อง
ปรับตัวอย่ำงมำก เมื่อมำถึงยุคท่ีผู้บริโภคนั้นต้องกำรควำมจริงใจจำกแบรนด์อยำกรู้ข้อมูลที่เป็น
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ประโยชน์ต่อตัวเอง ท ำให้แบรนด์นั้นหันมำท ำกำรตลำดผ่ำนเนื้อหำอย่ำงมำกมำย กำรมีเนื้อหำ
มำกมำยนั้น ต่ำงแย่งควำมสนใจจำกผู้บริโภคซึ่งกันและกัน ท ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ ข้อมูลเกินพิกัด
(Information Overload) ส ำหรับผู้บริโภค และเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเวลำที่ผู้บริโภคจะมีควำม
สนใจสิ่งต่ำงๆ ก็น้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น นักกำรตลำดในยุคนี้จึงต้องเรียนรู้พฤติกรรมและเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มำกว่ำจะท ำอย่ำงไรให้ผู้บริโภคสนใจ หรือท ำให้เครื่องมือเทคโนโลยี
ต่ำงๆ นั้น น ำเสนอเนื้อหำของเรำให้ตรงกับควำมสนใจของผู้บริโภคพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีส่งผลต่อ
พฤติกรรมชองกำรสื่อสำรกำรสื่อสำรในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรสื่อสำร เรำสัมผัสได้ถึง
สังคมท่ีข้อมูลข่ำวสำรมีบทบำทกับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์สอดคล้องกับค ำว่ำสังคมข่ำวสำรมำกขึ้น 

จำกองค์ประกอบกำรสื่อสำรแบบพื้นฐำน ได้แก่ผู้ส่งสำร (Sender) สำร (Message) สื่อ 
(Channel) ผู้รับสำร (Receiver) จำกปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี “สื่อ” ดูจะเป็นองค์ประกอบที่มี
ควำมส ำคัญไม่น้อย เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำรองรับกำรสื่อสำร ท ำให้มนุษย์มีช่องทำงกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพหลำกหลำยและรวดเร็วมำกขึ้น ข้ำมผ่ำนอุปสรรคด้ำนพ้ืนที่และเวลำได้ 
(Spaceless & Timeless) สิง่เหล่ำนี้ถือเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงกำรสื่อสำร ที่มีควำมส ำคัญต่อมวล
มนุษย์ชำติ รูปแบบกำรสื่อสำรใหม่ๆ ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่ำงและหลำกหลำย เปิดโอกำสให้มนุษย์
สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำว ควำมรู้สึกนึกคิด ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเสรีบนพื้นที่ส่วนตัว 
หรือโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) และยังสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้คนบนพื้นที่เสมือนจริง
ได้จนขยำยเป็นเครือข่ำยสังคมแบบออนไลน์ (Social Networking)  

อุปกรณ์กำรสื่อสำรถือเป็นตัวแปรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำในรูปแบบที่แตกต่ำง เพ่ือให้
สอดรับกับรูปแบบกำรสื่อสำรใหม่ที่มนุษย์ได้พัฒนำขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับกำร
ออกแบบให้ออกมำในรูปของสมำร์ทโฟน (Smartphone) เต็มไปด้วยซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์ที่
อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปอย่ำงง่ำยข้ึนและหลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์กำรสื่อสำรที่ใช้ได้เพียงกำรโทรศัพท์พูดคุย หรือส่ง
ข้อควำมได้เท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถรับส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำมำรถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ ที่มำกกว่ำกำรโทรศัพท์เช่น กำรพูดคุยผ่ำนกำรสนทนำ
ข้อควำม (Chatting) กำรเข้ำสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Networking) หรือกำรพูดคุยกันโดย
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Free Call)  ท ำให้ไม่ต้องเสียค่ำบริกำรโทรศัพท์ไปจนถึงกำรพูดคุยแบบเห็น
หน้ำกัน (Video Call) เป็นต้น  

ในปัจจุบันมีกำรแข่งขันสูงมำก นอกเหนือจำกอุปกรณ์กำรสื่อสำรที่ได้รับกำรพัฒนำให้สอดรับ
กับรูปแบบกำรสื่อสำรใหม่ๆ แล้วนั้น เนื้อหำสำร ที่ได้รับกำรออกแบบให้อยู่ในรูปของดิจิทัล (Digital 
Content) ย่อมมีกำรพัฒนำรูปแบบและลักษณะ ให้มีควำมสอดคล้องไปกับอุปกรณ์กำรสื่อสำรด้วยไม่
ว่ำจะเป็น เพลง ภำพยนตร์เกมกำร์ตูน หนังสือ หรือนิตยสำร ถูกสร้ำงข้ันให้สำมำรถน ำไปใช้ในสื่อ
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ดิจิทัล (Digital Media) ได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น และดูเหมือนว่ำจะมีทิศทำงกำรใช้ที่เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น
เรื่อยๆ นับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีภำยใต้บริบทด้ำนกำรสื่อสำร ที่
ช่องทำงกำรสื่อสำร (Channel) ได้รับกำรพัฒนำด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรรูปแบบใหม่ๆ จนก่อให้เกิด
สื่อหรืออุปกรณ์กำรสื่อสำร (Medium) ที่สอดรับไปกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เนื้อหำสำร
(Message) เกิดกำรพัฒนำให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องไปกับสื่อหรือตัวกลำงในกำรสื่อสำรที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อองค์ประกอบส ำคัญด้ำนกำรสื่อสำรได้รับกำรพัฒนำโดยเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่เหลือ คือมนุษย์ผู้เป็นต้นทำงและปลำยทำงของกำรสื่อสำรย่อมได้รับผลกระทบจำก
กำรพัฒนำเช่นกันผลลัพธ์แหงกำรเปลี่ยนแปลงอำจไม่ใช่เพียงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
สื่อสำรเพียงอย่ำงเดียว แต่อำจหมำยรวมถึง พฤติกรรมทำงกำรสื่อสำรของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลมำ
จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรใหม่ๆ อีกด้วย 

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์สรุปได้ว่ำ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคออนไลน์มีรำกฐำนมำจำกควำมต้องกำร มนุษย์มีควำมต้องกำร จำกข้ัน
พ้ืนฐำนไปจนถึงควำมต้องกำรที่สลับซับซ้อน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมีทั้งปัจจัย
ภำยในและปัจจัยภำยนอก โดยในยุคออนไลน์ปัจจัยภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและรวดเร็วส่งผลให้
ผู้บริโภคมีสมำธิหรือจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสั้นลงเรื่อยๆ ดังนั้นนักกำรตลำดในยุคนี้จึงต้องเรียนรู้
พฤติกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งกำรสรุปดังกล่ำวน ำไปสู่ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคออนไลน์กับช่องทำงกำรสื่อสำรเกมออนไลน์ได้ว่ำช่องทำงมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรเปิดรับและเข้ำถึงเกมออนไลน์ของผู้บริโภคและมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อหรือดำวน์โหลด
เกมออนไลน์ 

2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรตัดสินใจ 
  Sproles & Kendall (1986 อ้ำงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2558, หน้ำ 268) ได้เสนอแบบจ ำลอง

รูปแบบกำรตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer Decision-making Styles) ประกอบด้วย
รูปแบบกำรตัดสินใจจ ำนวน 8 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. แบบเน้นคุณภำพ (Quality Consciousness) หมำยถึง กำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ี 
ค ำนึงถึงคุณภำพของสินค้ำเป็นหลัก ต้องกำรซื้อสินค้ำท่ีมีคุณภำพสูงหรือที่สุด นอกจำกนี้ 

ผู้บริโภคแบบนี้ยังนิยมควำมสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) โดยจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำอย่ำง
ละเอียดถี่ถ้วนมำกกว่ำผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และมีกำรเปรียบเทียบสินค้ำต่ำงๆก่อนกำรตัดสินใจซื้อ 

2. แบบเน้นตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียง (Brand Consciousness) หมำยถึง กำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคท่ีให้ควำมส ำคัญกับตรำสินค้ำ โดยผู้บริโภคจะเลือกตัดสินใจจำกควำมมีชื่อเสียงของตรำสินค้ำ 
และมักจะนิยมเลือกซื้อสินค้ำที่มีรำคำแพงหรือมีชื่อเสียง (Brand Name) เนื่องจำกมีควำมเชื่อว่ำ



20 

รำคำของสินค้ำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภำพของสินค้ำนั้นๆ คือ ยิ่งสินค้ำมีรำคำสูงแสดงว่ำสินค้ำนั้นยิ่งมี
คุณภำพดี นอกจำกนี้ ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ยังนิยมเลือกซ้ือสินค้ำยี่ห้อที่ติดอันดับขำยดีและมีกำรโฆษณำ
อีกด้วย 

3. แบบตำมแฟชั่น (Fashion Consciousness) หมำยถึงกำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีให้
ควำมส ำคัญกับกระแสควำมนิยมหรือแฟชั่น โดยผู้บริโภคจะชอบแสวงหำสิ่งใหม่ๆ และคอยติดตำม
กำรเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นอยู่เสมอ เพื่อท ำให้ตนเองมีควำมทันสมัยตลอดเวลำ 

4. แบบเน้นควำมสุข/ควำมเพลิดเพลิน (Hedonistic/ Recreation Consciousness) 
หมำยถึง กำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมุ่งเน้นกำรซื้อสินค้ำเพ่ือควำมเพลิดเพลิน เนื่องจำกรู้สึกมี
ควำมสุขเมื่อได้จับจ่ำยใช้สอย และมองว่ำกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกิจกรรมที่ท ำให้ตนเองมีควำมสุขและ
สนุกสนำนโดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมีควำมสุขกับกำรได้เดินดูและเลือกซ้ือสินค้ำต่ำงๆ ด้วยตนเองเป็น
อย่ำงมำก 

5. แบบตำมใจตนเอง (Impulse Consciousness) หมำยถึง กำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ี
มักกำรท ำอย่ำงรวดเร็วตำมใจของตนเอง โดยปรำศจำกกำรคิดไตร่ตรองอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจำก
ไม่ได้วำงแผนกำรซื้อสินค้ำของตนเองมำก่อน ซึ่งในกำรตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ำแต่ละครั้ง ผู้บริโภคกลุ่ม
นี้จะไม่สนใจว่ำตนเองจะจ่ำยเงินไปมำกน้อยเท่ำไร ด้วยเหตุนี้ จึงอำจกลับมำรู้สึกเสียใจกับกำร
ตัดสินใจของตนเองในภำยหลัง 

6. แบบเน้นรำคำ (Price Consciousness) หมำยถึง กำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีให้
ควำมส ำคญัและค ำนึงถึงรำคำของสินค้ำเป็นอย่ำงมำก และมักจะเลือกซ้ือสินค้ำที่มีรำคำถูกหรือเป็น
สินค้ำท่ีมีกำรลดรำคำ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มีเป้ำหมำยที่จะซื้อสินค้ำท่ีมีควำมคุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไปให้
ได้มำกท่ีสุด 

7. แบบสับสน (Confusion by Overchoice) หมำยถึง กำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ี
มักจะสับสนกับตรำสินค้ำหรือร้ำนค้ำที่มีให้เลือกมำกมำย ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักไม่ค่อยมีควำมม่ันใจใน
ตัวเองและตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ำได้ยำก ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ
หรือร้ำนค้ำต่ำงๆเข้ำมำมำกจนเกินไป 

8. แบบซื้อตำมควำมเคยชินหรือภักดีต่อตรำสินค้ำ (Habit/ Brand Loyalty) หมำยถึง
กำรตัดสินใจของผู้บริโภคของผู้บริโภคท่ีมักซื้อสินค้ำยี่ห้อเดิมทุกครั้งจนเป็นนิสัย หรือเจำะจงซื้อเฉพำะ
ตรำสินค้ำที่ตนเองชื่นชอบเท่ำนั้น 

Shim (1996 อ้ำงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553, หน้ำ 86)  ได้น ำรูปแบบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคของ Sproies & Kendall มำพิจำรณำจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

1. แบบเน้นประโยชน์ใช้สอย (Utilitarlan Decision-making Styles) ประกอบด้วย
รูปแบบกำรตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นคุณภำพและแบบเน้นรำคำ 
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2. แบบเน้นสังคม (Social/ Conspicuous Decision-making Styles) ประกอบด้วย
รูปแบบกำรตัดสินใจ 4 รูปแบบ คือ แบบเน้นตรำสินค้ำท่ีมีชื่อเสียง แบบตำมแฟชั่น แบบเน้นควำมสุข
และควำมเพลิดเพลินและแบบซื้อตำมควำมเคนชินหรือภักดีต่อตรำสินค้ำ 

3. แบบที่ไม่น่ำปรำรถนำ (Undesirable Decision-making Styles) ประกอบด้วย
รูปแบบกำรตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบตำมใจตนเองและแบบสับสนเช่น กำรเติมเงินซื้ออุปกรณ์
ภำยในเกมซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ในกำรใช้สอยและไม่เก่ียวข้องกับสังคม 

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจสรุปได้ว่ำ กำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะกำรน ำไปใช้งำน มีควำมเป็นไปได้มำกท่ีลักษณะกำรน ำไปใช้งำนมี
อิทธิพลโดยตรงต่อกำรตัดสินใจ ซึ่งกำรสรุปดังกล่ำวน ำไปสู่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตัดสินใจกับกำร
ซื้อหรือดำวน์โหลดเกมออนไลน์ ถ้ำผู้บริโภคต้องกำรควำมเพลิดเพลินหรือลักษณะที่จะน ำไปใช้อย่ำง
ชัดเจนโอกำสที่จะซื้อหรือดำวน์โหลดเกมออนไลน์ก็จะมีมำกข้ึน 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเกมออนไลน์ 

เกมออนไลน์ (Online Game) คือ เกมที่ต้องเล่นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) โดยผู้เล่น
จะต้องท ำกำรลงโปรแกรมเกม (Client) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของตนเองและ
จะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่ำน Server โดยข้อมูลต่ำงๆ ของผู้เล่นจะ ถูกเก็บไว้ ณ Server โดยใน
ปัจจุบันมีเกมแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี้ (“วีดีโอเกม”, ม.ป.ป.) 

2.5.1 เกมแอคชั่น (Action Game) เป็นประเภทเกมที่ใช้กำรบังคับทิศทำงและกำรกระท ำ
ของตัวละครในเกมเพ่ือผ่ำนด่ำนต่ำงๆ ไปให้ได้ มีตั้งแต่เกมที่มีรูปแบบง่ำยๆ เหมำะกับคนทุกเพศทุก
วัย ไปจนถึงเกมแอ็กชันที่มีเนื้อหำรุนแรงไม่เหมำะกับเด็กๆ บำงเกมมีกำรใส่ลูกเล่นต่ำงๆ เข้ำมำเพ่ิม
ควำมสนุกของเกมจนกลำยเป็นเกมแนวใหม่ไปเลยเช่น 

2.5.1.1 เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person Shooter) เป็นเกมแอ็กชันที่ให้ผู้
เล่นสวมบทบำทผ่ำนมุมมองจำกสำยตำตัวละครตัวหนึ่ง แล้วต่อสู้ผ่ำนด่ำนต่ำงๆ ไปจุดเด่นของเกม
ประเภทนี้คือเหตุกำรณ์ทุกๆอย่ำงจะผ่ำนสำยตำของผู้เล่นทั้งหมด ผู้เล่นจะไม่เห็นตัวเอง เกมประเภทนี้
มักจะเน้นแอ็กชันซึ่งๆหน้ำ และเน้นที่อำรมณ์ของตัวผู้เล่นและควำมรู้สึกสมจริง ท ำให้เกมประเภทนี้
มักจะเป็นเกมที่มีควำมรุนแรงสูง 

2.5.1.2 เกมยิงมมุมองบุคคลที่สำม (Third Person Shooter) เป็นเกมแอ็กชัน
ลักษณะคล้ำยๆ กับ First Person Shooter แต่จะต่ำงตรงที่เกมประเภทนี้ผู้เล่นจะได้มุมมองจำก
ด้ำนหลังของตัวละครแทน เกมประเภทนี้มักจะเน้นกำรเคลื่อนไหวเป็นส ำคัญ เพรำะผู้เล่นมองเห็นตัว
ละครที่ควบคุม และเกมประเภทนี้มักจะมีปริศนำในเกมสอดแทรกเป็นระยะๆ เช่น ปริศนำดันลังหรือ
ปริศนำประเภทกระโดดข้ำม (หรืออำจจะไม่มีขึ้นอยู่กับลักษณะของเกม) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1&action=edit&redlink=1
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2.5.1.3 เกมแพลตฟอร์ม (Platformer) เป็นเกมแอ็กชันพื้นฐำน ที่วำงฉำกไว้บน
พ้ืนที่ขนำดหนึ่ง และให้ผู้เล่นผ่ำนเกมไปให้ได้ทีละด่ำนๆ โดยส่วนมำกมักจะเน้นให้ผู้เล่นกระโดดข้ำม
ฝั่งจำกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง มักจะเป็นเกมแบบ2 มิตแิละมีกำรควบคุมแค่เดินซ้ำยกับขวำ 

2.5.1.4 เกมแอ็กชันที่ไม่เน้นกำรบุกตะลุย แต่ใช้กำรหลอกล่อฝ่ำยศัตรูเพ่ือผ่ำน
อุปสรรคไปให้ได้หรือกำรลอบเร้น (Stealth-based Game) เกมประเภทนี้โดยส่วนมำกผู้เล่นต้องมี
ควำมอดทนสูงพอและต้องสำมำรถอ่ำนกำรเคลื่อนไหวของศัตรูได้ เกมประเภทนี้ตัวละครเอกมักจะไม่
แข็งแกร่งเหมือนเกมแบบ First Person Shooter และไม่มีอำวุธยุโธปกรณ์มำกพอใช้ต่อสู้ได้ แต่
อย่ำงไรก็ดีเกมหลำยๆเกมได้น ำคุณลักษณะของ Stealth-based game ไปเสริมในเกมก็มี 

2.5.1.5 เกมแอ็กชันที่มีกำรผสำนกำรไขปริศนำและกำรรวบรวมสิ่งของเหมือนเกม
ผจญภัย (Action Adventure Game) ซึ่งเกมบำงเกมยังผสมลักษณะของอำร์พีจีลงไปด้วย เกม
ประเภทนี้ยังแตกแขนงเป็น Survival/ Horror ซึ่งจะสมมติสถำนกำรณ์สยองขวัญขึ้นมำเพ่ือให้ผู้เล่น
เอำชีวิตรอดไปให้ได้หรือไม่ก็ตำย 

2.5.2 เกมเล่นตำมบทบำท (Role-playing Game) หรือ อำร์พีจี (RPG) หรือที่นิยมเรียกกัน
ว่ำเกมภำษำ เป็นเกมที่พัฒนำมำจำกเกมสวมบทบำทแบบตั้งโต๊ะ เนื่องจำกในช่วงแรกเกมอำร์พีจีที่
ออกมำจะเป็นภำษำอังกฤษหรือญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้ควำมรู้ด้ำนภำษำนั้นๆในกำรเล่น เกมประเภทนี้จะ
ก ำหนดตวัผู้เล่นอยู่ในโลกท่ีสมมติขึ้น และให้ผู้เล่นสวมบทบำทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้นๆผจญภัยไป
ตำมเนื้อเรื่องที่ก ำหนด โดยมีจุดเด่นทำงด้ำนกำรพัฒนำระดับของตัวละคร (Experience-
ประสบกำรณ์) เก็บเงินซื้ออำวุธ อุปกรณ์ เมื่อผจญภัยไปมำกขึ้นและเอำชนะศัตรูตัวร้ำยที่สุดในเกม ตัว
เกมไม่เน้นกำรบังคับหวือหวำ แต่จะให้ผู้เล่นสัมผัสกับเรื่องรำวแทน เกม RPG จะถูกแบ่งออกเป็นสอง
ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

2.5.2.1 เกมอำร์พีจีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer RPG) จุดเด่นของเกม 
ประเภทนี้มักจะไม่เน้นที่เรื่องรำว แต่จะเน้นที่กำรให้ผู้เล่นสร้ำงตัวละครอย่ำงเสรีแล้วออกไปผจญภัย
ในโลกของเกมเกมอำร์พีจีบนคอมพิวเตอร์มักจะเป็นอำร์พีจีของประเทศในแถบตะวันตก เกมประเภท
นี้จะมีคุณค่ำในกำรเล่นซ้ ำที่สูงมำก เพรำะผู้เล่นสำมำรถน ำกลับมำเล่นและเปลี่ยนลักษณะของตัว
ละครได้ตำมใจชอบ 

 2.5.2.2 เกมอำร์พีจีบนเครื่องคอนโซล (Console RPG) จุดเด่นของเกมประเภทนี้อยู่ 
ที่เรื่องรำวทั้งหลำย เกมประเภทนี้มักจะมีตัวละครที่สร้ำงไว้อยู่แล้วและให้ผู้เล่นเข้ำไปควบคุมตัวละคร
ตัวนั้น เกมประเภทนี้มักจะเน้นเรื่องรำวที่ตำยตัวแต่จะเป็นเรื่องรำวที่ลึกซึ้ง เกมประเภทนี้ส่วนมำกจะ
เป็นเกมฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่นอกจำกนั้นเกมเล่นตำมบทบำทท้ังบนคอมพิวเตอร์และคอนโซลยัง
แบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Stealth-based_game&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_Adventure_Game&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1
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2.5.2.3 เกมอำร์พีจีที่เพ่ิมส่วนของกำรบังคับแบบเกมแอ็กชันลงไป (Action RPG) 
โดยส่วนมำกเกมประเภทนี้จะเป็นเกมอำร์พีจีที่มีส่วนผสมของแอ็กชัน (ไม่ใช่เกมแอ็กชันที่ผสมอำร์พีจี) 
เพรำะส่วนมำกเกมประเภทนี้ผู้เล่นต้องเก็บค่ำประสบกำรณ์, เลเวล, อำวุธและชุดเกรำะ  

2.5.2.4 เกมอำร์พีจีที่มีกำรเล่นในแบบของกำรวำงแผนกำรรบ (Simulation RPG) 
โดยส่วนมำกมักจะเป็นเกมวำงแผนปกติแต่จะเน้นในส่วนของกำรเก็บค่ำประสบกำรณ์, เลเวล และ
บำงเกมยังมีกำรซื้อขำยของแบบเกม RPG โดยส่วนมำกเกมประเภทนี้มักจะเป็นเกมผลัดกันเดิน แต่จะ
ต่ำงจำกเกม Turn-based Stategy ตรงที่เกมประเภทนี้จะมีปริมำณยูนิตในสนำมรบน้อยกว่ำ Turn-
based Strategy และตัวละครสำมำรถติดตั้งอำวุธแบบเกมอำร์พีจีทั่วๆไปได้ เกมประเภทนี้มีอีกชื่อ
หนึ่งว่ำ Tactical Role-playing Game 

2.5.3 เกมผจญภัย (Adventure Game) เป็นเกมท่ีผู้เล่นจะสวมบทบำทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง
และต้องกระท ำเป้ำหมำยในเกมให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ เกมผจญภัยนั้นถูกสร้ำงครั้งแรกในรูปแบบของ
เกมผจญภัยที่ใช้พื้นฐำนของกำรพิมพ์ (Text Based Adventure) จนกลำยมำเป็นแบบเกมผจญภัยที่
ใช้รูปภำพหรือตัวคน (Graphic Adventure) เกมผจญภัยจะเน้นหนักให้ผู้เล่นหำทำงออกหรือไข
ปริศนำในเกม โดยส่วนมำกปริศนำในเกมจะเน้นใช้ตรรกะแก้ปัญหำและใช้สิ่งของที่ผู้เล่นเก็บมำ
ระหว่ำงผจญภัย นอกจำกนั้นผู้เล่นยังคงต้องพูดคุยกับตัวละครตัวอื่นๆ ท ำให้เกมประเภทนี้ผู้เล่นต้อง
ช ำนำญด้ำนภำษำมำกๆ เกมผจญภัยส่วนมำกมักจะไม่มีกำรตำยเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลำวิเครำะห์ปัญหำ
ข้ำงหน้ำได้ หรือถ้ำมีกำรตำยในเกมผจญภัยมักจะถูกวำงไว้แล้วว่ำผู้เล่นจะตำยตรงไหนได้บ้ำง เกม
ผจญภัยมีรูปแบบต่ำงๆดังนี้ 

2.5.3.1 เกมผจญภัยที่ใช้พื้นฐำนของกำรพิมพ์เป็นส ำคัญ (Text Based 
Adventure) โดยเมื่อผู้เล่นต้องกำรท ำอะไรก็ต้องพิมพ์เพ่ือให้ตัวละครในเกมกระท ำตำม (เช่นพิมพ์ 
Talk เมื่อต้องกำรคุย พิมพ์ Look เมื่อต้องกำรมอง) แต่หลังจำกท่ีคอมพิวเตอร์ก้ำวสู้ยุคของเมำส์ เกม
ผจญภัยประเภทพิมพ์ก็หมดควำมนิยมลง 

2.5.3.2 เกมผจญภัยที่ใช้รูปภำพหรือตัวคนจริงๆ มำแสดงในหน้ำจอให้ผู้เล่นได้ใช้
สำยตำในกำรมองหำวัตถุรอบข้ำง (Graphical Adventure หรือ Point 'n Click Adventure) เกม
ประเภทนี้ผู้เล่นมักจะต้องกระท ำสิ่งที่เรียกว่ำ Pixel Hunting หรือก็คือกำรเลื่อนเมำส์ไปทั่วหน้ำจอ
เพ่ือหำจุดผิดปกติหรือสิ่งของภำยในเกม ในปัจจุบันเกมผจญภัยประเภทนี้ใช้เรียกเกมผจญภัยใน
ปัจจุบันทุกเกม 

2.5.3.3 เกมผจญภัยที่เน้นกำรไขปริศนำในเกม (Puzzle Adventure) โดยจะตัด
ทอนรำยละเอียดเช่นกำรเก็บของหรือกำรคุยกับบุคคลอื่นลงไป  

2.5.4 เกมปริศนำ (Puzzle Game) เป็นเกมแนวที่เล่นได้ทุกวัย ตัวเกมมักจะเน้นกำรแก้
ปริศนำ ปัญหำต่ำงๆ มีตั้งแต่ระดับง่ำยไปจนถึงซับซ้อน ในอดีตตัวเกมมักน ำมำจำกเกมปริศนำตำม

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C
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นิตยสำร เช่นเกมตัวเลข เกมอักษรไขว้ ต่อมำจึงมีเกมปริศนำที่เล่นบนคอมพิวเตอร์อย่ำงเกมเตตริสอ
อกมำ ปัจจุบันมีเกมแนวพัซเซิลแบบใหม่ๆ ออกมำมำกมำย เกมแนวนี้เป็นเกมที่เล่นได้ทุกยุคทุกสมัย 
จึงเป็นเรื่องปกติท่ีจะเห็นผู้เล่นบำงคนยังติดใจกับเกมเตตริส เกมอำร์คำนอยด์ ไปจนถึงเกมพัซเซิล
ใหม่ๆ อย่ำง Polarium และ Puzzle Bubble เกมปริศนำเป็นเกมท่ีไม่เน้นเรื่องรำวแต่จะเน้นไปที่
ควำมท้ำทำยให้ผู้เล่นกลับมำเล่นซ้ ำๆ ในระดับที่ยำกขึ้น 

2.5.5 เกมกำรจ ำลอง (Simulation Game) เป็นเกมประเภทที่จ ำลองสถำนกำรณ์ต่ำงๆมำให้
ผู้เล่นได้สวมบทบำทเป็นผู้อยู่ในสถำนกำรณ์นั้นๆ และตัดสินใจในกำรกระท ำเพ่ือลองดูว่ำจะเป็น
อย่ำงไร เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อำจจะน ำมำจำกสถำนกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์สมมติก็ได้ เกมแนวนี้แยก
เป็นประเภทย่อยได้อีก เช่น 

2.5.5.1 เกมจ ำลองกำรควบคุมเสมือนจริงของสิ่งต่ำงๆ (Virtual Simulation) เช่น 
กำรขับรถยนต์ กำรขับเครื่องบิน ขับรถไฟ ควบคุมรถยกของ เป็นต้น โดยส่วนมำกเกมประเภทนี้มักจะ
จ ำลองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้สมจริงที่สุดเท่ำที่จะจ ำลองได้ เกมประเภทนี้นอกจำกใช้เล่นเพ่ือควำม
บันเทิงแล้ว ยังสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กำรควบคุมต่ำงๆได้ นอกจำกนั้นเกมประเภทนี้ไม่
จ ำเป็นต้องเป็นยำนพำหนะ อำจจะเป็นกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ เช่น ไฟไหม้ ก็เป็นได้ 

2.5.5.2 เกมจ ำลองกำรบริหำรธุรกิจ (Business Simulation) หรือ Tycoon เป็น
เกมที่ผู้เล่นจะได้บริหำรธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีท้ังแบบผิวเผิน (วำงต ำแหน่งสิ่งของ, จ้ำง
พนักงำน) จนไปถึงระดับลึก (ควบคุมกำรท ำงำนของพนักงำน, ซื้อ/ขำยหุ้น) เกมประเภทนี้มักจะมีค ำ
ว่ำ Tycoon ต่อท้ำยชื่อเกม  

2.5.5.3 เกมจ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆในช่วงเวลำหนึ่งมำให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นตัวเองใน
สถำนกำรณ์นั้น (Situation Simulation) เช่นให้ผู้เล่นเป็นเจ้ำของคอกม้ำ, ให้ผู้เล่นเป็น
นำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจสร้ำงและควบคุมระบบสำธำรณูปโภคในเมือง เป็นต้น 

2.5.5.4 เกมจ ำลองชีวิต (Life Simulation) เป็นเกมท่ีผู้เล่นมักจะได้ควบคุมตัวละคร
ตัวหนึ่ง หรือครอบครัวหนึ่ง แล้วใช้ชีวิตปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน เช่น ทำนข้ำว, อำบน้ ำ, ท ำงำนหำเงิน 
เป็นต้นเกมประเภทนี้ผู้เล่นสำมำรถควบคุมตัวละครทั้งท่ีเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ 

2.5.5.5 เกมเลี้ยงสัตว์ (Pet Simulation) เกมแนวนี้จะให้ผู้เล่นได้เลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ใน
เกม ส ำหรับผู้เล่นบำงคนที่อยำกจะเลี้ยงแต่สถำนภำพไม่อ ำนวย ก็สำมำรถมำลองเลี้ยงในเกมได้ มี
ตั้งแตส่ัตว์จริงๆ เช่นเลี้ยงปลำ เลี้ยงสุนัข แมว ไปจนถึงสัตว์ในจินตนำกำร 

2.5.5.6 เกมวำงแผนจัดกำรระบบของทีมกีฬำ (Sport Simulation) ส่วนมำกเกม
จ ำพวกนี้มักจะให้ผู้เล่นได้ควบคุมเป็นผู้จัดกำรทีมหรือสโมสร และจัดหำสิ่งต่ำงๆ ให้กับทีม เช่น 
สปอนเซอร์, ตำรำงฝึกฝน หรือจัดต ำแหน่งกำรเล่นให้กับตัวผู้เล่นในทีม เป็นต้น ผู้เล่นควรมีควำมรู้

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F
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เกี่ยวกับกีฬำชนิดนั้นๆ พอสมควร และรู้จักชื่อนักกีฬำและชื่อทีมมำบ้ำง จะท ำให้เล่นเกมประเภทนี้ได้
สนุกยิ่งข้ึน อย่ำงไรก็ตำม เกมประเภทนี้บำงเกมจะน ำนักกีฬำ และ/หรือ ทีมที่มีชื่อเสียงมำเป็นจุดขำย 

2.5.5.7 เกมจ ำลองกำรจีบสำวหรือหนุ่ม (Renai)  ลักษณะตัวเกมคือผู้เล่นจะต้องรับ
บทเป็นผู้ชำย (หรือผู้หญิง) โดยมีเป้ำหมำยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหญิงสำว (หรือชำยหนุ่ม) ให้
กลำยเป็นคนรักกัน โดยตัวเกมส่วนมำกจะแบ่งเป็นวัน ในแต่ละวันผู้เล่นสำมำรถเลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ
เพ่ือสร้ำงค่ำสถำนะ (แบบเกมเล่นตำมบทบำท) และเกิดเหตุกำรณ์ระหว่ำงผู้เล่นกับตัวละครอื่นๆ  

2.5.6 เกมวำงแผนกำรรบ (Strategy Game) เป็นประเภทเกมที่แยกออกมำจำกประเภทเกม
กำรจ ำลอง เนื่องจำกในระยะหลังเกมประเภทนี้มีแนวทำงของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น คือเกมที่เน้นกำร
ควบคุมกองทัพซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยทหำรย่อยๆ เข้ำเข้ำท ำกำรสู้รบกัน พบมำกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เนื่องจำกคีย์บอร์ดและเมำส์นั้นมีควำมเหมำะสมต่อกำรควบคุมเกม และมักจะสำมำรถ
เล่นร่วมกันได้หลำยคนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตหรือผ่ำนระบบแลนอีกด้วย เนื้อเรื่องในเกมมีได้หลำย
หลำยรูปแบบ แล้วแต่เกมนั้นๆ จะก ำหนด ตั้งแต่จับควำมสไตล์เวทมนตร์คำถำ พ่อมด กองทหำรยุค
กลำง ไปจนถึงสงครำมระหว่ำงดวงดำวเลยก็มี รูปแบบกำรเล่นหลักๆ ของเกมประเภทนี้มักจะเป็นกำร
ควบคุมกองทัพ, เก็บเกี่ยวทรัพยำกร และสร้ำงกองทัพ เกมวำงแผนกำรรบแบ่งออกเป็นสองประเภท
ตำมกำรเล่นคือ 

2.5.6.1 ประเภทตอบสนองแบบทันกำล (Real Time Strategy) ผู้เล่นทุกฝ่ำย
จะต้องแข่งกับเวลำ เนื่องจำกไม่มีกำรหยุดพักระหว่ำงรบ เกมจะด ำเนินเวลำไปตลอด 

2.5.6.2 ประเภททีละรอบ (Turn Based Strategy) ประเภทนี้ผู้เล่นมีโอกำสคิด
มำกกว่ำ เพรำะจะใช้วิธีผลัดกันสั่งกำรทหำรของตัวเองเป็นรอบๆ เนื้อเรืองส่วนใหญ่จะอิง
ประวัติศำสตร์จริง อำจจบใด้หลำยแบบ  

2.5.7 เกมกีฬำ (Sport Game) เป็นกึ่งๆ เกมจ ำลองกำรเล่นกีฬำแต่ละชนิด โดยส่วนมำก
เกมกีฬำมักจะมีควำมถูกต้องและเท่ียงตรงในกฎกติกำค่อนข้ำงมำก จึงเหมำะส ำหรับผู้เล่นที่เข้ำใจกฎ
กติกำและกำรเล่นของกีฬำนั้นๆ โดยส่วนมำจุดขำยของเกมกีฬำมักจะเป็นชื่อและหน้ำตำของผู้เล่นที่
ถูกต้อง, ลักษณะสนำมและยำนพำหนะ  

2.5.8 ปำร์ตี้เกม (Party Game) คือเกมที่มีกำรบรรจุเกมย่อยๆ มำกมำยเอำไว้ โดยในแต่ละ
เกมย่อยจะมีกฎและกติกำที่ต่ำงกันออกไป โดยผู้เล่นจะต้องเข้ำไปเล่นในเกมย่อยนั้นๆ และหำทำง
แข่งขันกับผู้เล่นอ่ืนๆ ให้ชนะ (ทั้งคอมพิวเตอร์และผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเอง) จุดขำยของปำร์ตี้เกม
คือกำรเล่นเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะสร้ำงควำมบันเทิงได้มำกกว่ำกำรเล่นคนเดียว  

2.5.9 เกมดนตรี (Music Game) คือเกมที่ผู้เล่นต้องใช้เสียงเพลงในกำรเล่นด่ำนต่ำงๆ ให้
ชนะ ซึ่งผู้เล่นจะต้องกดปุ่มให้ถูกต้องหรือตรงจังหวะหรือตรงต ำแหน่ง โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวบอก

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599
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เวลำที่จะต้อง แต่ในขณะเดียวกันบำงเพลงผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งบำงชิ้นก็เลียนแบบมำจำก
ของจริง 

2.5.10 เกมโมบำ (MOBA) ย่อมำจำก Multiplayer Online Battle Arena หรือ Action 
Real-time Strategy (ARTS) เป็นประเภทย่อยของเกมประเภทวำงแผนเรียลไทม์ (RTS) ซึ่งผู้เล่นสอง
ทีมแข่งขันกันในเกมที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนควบคุมตัวละครตัวเดียวผ่ำนอินเตอร์เฟซแบบ RTS 
โมบำแตกต่ำงจำกเกม RTS เดิมตรงที่ไม่มีกำรสร้ำงยูนิตและผู้เล่นควบคุมตัวละครเพียงตัวเดียวจึง
พิจำรณำได้ว่ำ โมบำเป็นกำรผสมเกมแอ็กชันกับเกมวำงแผนเรียลไทม์ เกมประเภทนี้เน้นกำรเล่นเป็น
ทีม ผู้เล่นเลือกและควบคุม "ฮีโร" หนึ่งตัว ซึ่งเป็นยูนิตทรงพลังที่มีควำมสำมำรถและประโยชน์
มำกมำยเพ่ือสร้ำงยุทธศำสตร์โดยรวมของทีม จุดประสงค์คือ ท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงหลักของคู่ต่อสู้ด้วย
ควำมช่วยเหลือของยูนิตที่คอมพิวเตอร์ควบคุมที่ถูกปล่อยออกมำเป็นระยะ โดยจะเคลื่อนที่สู่
สิ่งก่อสร้ำงหลักของศัตรูผ่ำนทำงเดินที่เรียกว่ำ “เลน" 

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับเกมออนไลน์ สรุปได้ว่ำ เกมออนไลน์ เป็นเกมที่ต้องเล่น
ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ อีกท้ังเกมออนไลน์ยังมีรูปแบบ หรือ
ประเภทของเกมออนไลน์ที่แตกต่ำงกันมำกมำย แบ่งตำมกลุ่มเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรเล่น 
ซึ่งกำรสรุปดังกล่ำวน ำไปสู่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกมออนไลน์กับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีหลำกหลำย ว่ำคนที่
สนใจเล่นเกมออนไลน์มักจะเลือกเล่นเกมหลำกหลำยแนวเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่สำมำรถท ำได้ใน
ชีวิตจริง 

 
2.6 สมมติฐานในการวิจัย 

2.6.1 คุณลักษณะประชำกรด้ำน เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ แตกต่ำงกันจะมี
ประสิทธิผลต่อพฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ที่แตกต่ำงกัน 

2.6.2 คุณลักษณะประชำกรด้ำน เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ แตกต่ำงกันจะมี
ประสิทธิผลต่อกำรเปิดรับสื่อออนไลน์ที่แตกต่ำงกัน 

2.6.3 คุณลักษณะประชำกรด้ำน เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ แตกต่ำงกันจะมี
ประสิทธิผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่แตกต่ำงกัน 

2.6.4 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์แตกต่ำงกันจะมีมีประสิทธิผลต่อกำรเปิดรับสื่อออนไลน์
ที่แตกต่ำงกัน 

2.6.5 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์แตกต่ำงกันจะมีมีประสิทธิผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่
แตกต่ำงกัน 

2.6.6 กำรเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่ำงกันจะมีมีประสิทธิผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่แตกต่ำงกัน 
 

http://www.playpoint.info/game_type/38
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%258C&action=edit&redlink=1
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2.7 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
จำกกำรศึกษำแนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพิสูจน์สมมติฐำน

กำรศึกษำกำรเปิดรับและกำรเข้ำถึงสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในธุรกิจเกมออนไลน์ กรณีศึกษำ เกม 
Legend of Swordman 
 
ภำพที่ 2.1 : กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อำย ุ

- กำรศึกษำ 

- อำชีพ 

- รำยได ้

พฤติกรรมผู้เล่นเกม 

- วัตถุประสงค์ 

- ผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 

- ระยะเวลำ 

- ควำมถี่ 

- ช่วงเวลำ 

 
ช่องทางสื่อออนไลน ์

 

- Facebook 
- Line@ 
- Youtube 
- ค้นหำผ่ำนระบบ google  
- ผู้มีอิทธิพลออนไลน/์เน็ตไอดอล/     
   ยูทูปเบอร์/คนสตรมีหรือแค
สเตอร์  
- Banner Website 
- Comment 
- Digital PR 
- รีวิวเกมบนเว็บไซต ์
- E-mail 
- SMS 

 
 
 
 
 

กำรตัดสินใจเล่น
หรือเติมเงิน 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ (Game Online) : 

กรณีศึกษา เกม Legend of Swordman ผู้วิจัยขอน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์ 
3.5 วิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 
3.7 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงสถิติ 
 
3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ที่เล่นเกมส์ Legend of Swordman ในปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 

2561) จ านวน 81,118 คน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
เนื่องจากข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถศึกษาข้อมูลจากจ านวนประชากรที่เล่นเกม Legend of 

Swordman ปี 2561 จ านวน 81,118 คน ได้จึงจ าเป็นต้องก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
โดยการค านวณจากสูตรการค านวณดังนี้ (Yamane, 1970) 

n = N/ (1+Ne 2) 
โดยก าหนดให้ 

n คือ จ านวนตัวอย่าง 
N คือ จ านวนประชากรทั้งหมดที่ทราบค่า 
e คือค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.05 

เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ 
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n = 81,118 / (1+81,118 (0.05)2) 
n = 398.04 หรือประมาณ 400 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 400ตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่น 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม 

  
3.4 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์ 

ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั้งหมดได้รับการยินยอมในการ
เก็บข้อมูล โดยก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขต
ของการน าข้อมูลไปใช้ โดยข้อมูลของบุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องปกปิดเป็นความลับส่วนบุคคล รวมถึง
ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5 วิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

เครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถามมีการหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คนหลังจากนั้นน า
แบบสอบถามมาหาค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.968 (ซึ่งการวัดค่าความเท่ียงที่ได้มาตรฐานจะต้องอยู่ที่ระดับ 0.800 ขึ้นไป) 
 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลดังนี้  
3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลเบื้องต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
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3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลส าเร็จ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมและ
ค้นคว้ามาจากต ารา นิตยสาร วิทยานิพนธ์ และบทความข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาทางด้านแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ 

 
3.7 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามที่ต้องการแล้วผู้วิจัยได้ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือพร้อมที่
จะน าไปวิเคราะห์และเมื่อข้อมูลมีความสมบูรณ์จึงใช้เครื่องประมวลผล (Computer) ท าการสรุปทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูลครั้งนี้เป็นการน าเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) โดยแบ่งเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีอธิบายข้อมูลโดยน าความ
คิดเห็นและประเด็นที่น่าสนใจ ยกเหตุผลสนับสนุน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ของผู้วิจัย
โดยอ้างอิงจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย รวมทั้งแนวคิดและผลวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ (Game Online) : 

กรณีศึกษา เกม Legend of Swordman ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และข้อเสนอแนะ 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 n  คือ  จ านวนตัวอย่าง  
x   คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

SD  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig  คือ  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญในสถิติ  
df  คือ องศาของความอิสระ 

2  คือ ค่าไค-สแควร์ 
  *         คือ ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่4.1 : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
                  (n = 400) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1) ชาย 
1.2) หญิง 

 
308 
92 

 
77.0 
23.0 

2. อายุ 
2.1) ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2) 20 – 25 ปี 
2.3) 26 – 30 ปี 
2.4) 31 – 35 ปี 
2.5) 36 – 40 ปี 
2.6) มากกว่า 40 ปี 

 
125 
144 
83 
35 
9 
4 

 
31.3 
36.0 
20.8 
8.8 
2.3 
1.0 

3. ระดับการศึกษา 
3.1) ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือก าลังศึกษา

ปริญญาตรี 
3.2) จบปริญญาตรี 
3.3) จบสูงกว่าปริญญาตรี 

 
224 
157 
19 

 
56.0 
39.3 
4.8 

4. อาชีพ 
4.1) นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
4.2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.3) พนักงานบริษัทเอกชน 
4.4) ธุรกิจส่วนตัว 
4.5) อ่ืนๆ 

 
200 
28 
115 
51 
6 

 
50.0 
7.0 
28.7 
12.8 
1.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
                        (n = 400) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

5. รายได้ต่อเดือน 
5.1) น้อยกว่า 10,000 บาท 
5.2) 10,001 - 20,000 บาท 
5.3) 20,001 - 30,000 บาท 
5.4) 30,001 - 40,000 บาท 
5.5) 40,001 - 50,000 บาท 
5.6) มากกว่า 50,000 บาท 

 
124 
168 
66 
21 
10 
11 

 
31.0 
42.0 
16.5 
5.3 
2.5 
2.8 

 

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 เพศ  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากกว่าครึ่งเป็นเพศชายจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และ
เป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
 อาย ุ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากท่ีสุดมีอายุ 20-25 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมามีอายุ 26-30 ปี จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมามอีายุ 31-35 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมามี
อายุ 35-40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และสุดท้ายมีอายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ  
 ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากกว่าครึ่งมีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
ก าลังศึกษาปริญญาตรี จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีระดับการศึกษา จบปริญญา
ตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และมีระดับการศึกษา จบสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 19คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ  
 อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากท่ีสุดมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7รองลงมา
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 รองลงมามีอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และมีอาชีพอ่ืนๆ (อาทิ แม่บ้าน, รับจ้าง) จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  
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รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.5 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3
รองลงมามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมีรายได้ต่อ
เดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ  
 

ตารางที ่4.2 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการเปิดรับสื่อออนไลน์ใน   
                  ชีวิตประจ าวัน (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที ่

6. ในชีวิตประจ าวันท่านเปิดรับสื่อออนไลน์แต่ละ
ชนิดต่อสปัดาห์มากน้อยเพียงใดบ้าง 

6.1) Facebook 
6.2) Line@ 
6.3) YouTube 
6.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO) 
6.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน/์เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
6.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
6.7) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ 
6.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
6.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
6.10) E-mail 
6.11) SMS 

 
 

5.80 
5.79 
5.68 
4.84 
3.76 

 
4.33 

 
4.21 
4.17 

 
4.28 
3.74 
3.36 

 
 

.614 

.706 

.855 

.977 
1.707 

 
1.388 

 
1.471 
1.363 

 
1.361 
1.634 
1.924 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

 
 
1 
2 
3 
4 
9 
 
5 
 
7 
8 
 
6 
10 
11 

รวม 4.54  มาก  

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความส าคัญของการเปิดรับสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน แต่ละ

ช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง 
พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.8 
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รองลงมา ได้แก่ Line@, Youtube ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO) รูปภาพโปรโมทเกมในเวป
ไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ, 
บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.79, 5.68, 4.84,4.33, 4.28, 
4.21, 4.17, 3.76, 3.74 และ 3.36 ตามล าดับ  

 

ตารางที ่4.3 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการเชื่อถือสื่อออนไลน์ใน  
                  ชีวิตประจ าวัน (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
7. ในชีวิตประจ าวันท่านให้ความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลจากสื่อออนไลน์แต่ละชนิดมาก
น้อยเพียงใดบ้าง 

7.1) Facebook 
7.2) Line@ 
7.3) YouTube 
7.4) ค้นหาผ่านระบบ Google(SEM, SEO) 
7.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 

 
 
 

5.51 
5.56 
5.57 
4.79 

 
3.75 

 
 
 

1.009 
.919 
.823 
.889 

 
1.620 

 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

ปานกลาง 

 
 
 
3 
2 
1 
4 
 

10 

7.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 
(Banner Website) 

7.7) Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

7.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

7.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
7.10) E-mail 
7.11) SMS 

4.37 
 

4.21 
4.31 
4.38 
3.82 
3.49 

1.306 
 

1.434 
1.216 
1.255 
1.429 
1.781 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

6 
 
8 
7 
5 
9 
11 

รวม 4.52  มาก  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความส าคัญของการเชื่อถือสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน แต่ละ
ช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง 
พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ Youtube มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.57 
รองลงมา ได้แก่ Line@, Facebook, ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO), บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์, รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์, Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ, ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56, 5.51, 4.79, 4.38, 4.37, 
4.31, 4.21, 3.82, 3.75 และ 3.49 ตามล าดับ  

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
 
ตารางที ่4.4 : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามพฤติกรรมการเล่นเกม 
                  (n = 400) 
 

พฤติกรรมการเล่นเกม จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
8. วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman ของท่าน 

8.1) เพ่ือความสนุกสนาน 
8.2) เป็นการพักผ่อนคลายเครียด 
8.3) แข่งขันกับเพ่ือน 
8.4) ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
8.5) ต้องการเอาชนะเกม 
8.6) อ่ืนๆ 

 
 

134 
36 
103 
111 
9 
7 

 
 

33.5 
9.0 
25.8 
27.8 
2.3 
1.8 

9. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman  

9.1) สื่อออนไลน์ 
9.2) เพ่ือน 
9.3) ครอบครัว 
9.4) อ่ืนๆ 

 
 

232 
157 
9 
2 

 
 

58 
39.3 
2.3 
.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามพฤติกรรมการเล่นเกม 
                         (n = 400) 
 

พฤติกรรมการเล่นเกม จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
10. ท่านเล่นเกม Legend of Swordman มาแล้วกี่
ปี 

10.1) น้อยกว่า 3 เดือน 
10.2) มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 
10.3) มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 
10.4) มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 

    10.5) มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 

 
 

80 
154 
93 
47 
26 

 
 

20.0 
38.5 
23.3 
11.8 
6.5 

11. ท่านเล่นเกม Legend of Swordman บ่อยแค่
ไหน 

11.1) น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 
11.2) 4 วัน / สัปดาห์ 
11.3) 5 วัน / สัปดาห์ 
11.4) 6 วัน / สัปดาห์ 
11.5) 7 วัน / สัปดาห์ 

 
 

33 
23 
67 
32 
245 

 
 

8.3 
5.8 
16.8 
8.0 
61.3 

12. ช่วงเวลาไหนที่ท่านเล่มเกม Legend of 
Swordman 

12.1) 6.00 น. - 09.00 น. 
12.2) 09.01 น. - 12.00 น. 
12.3) 12.01 น. - 15.00 น. 
12.4) 15.01 น. - 18.00 น. 
12.5) 18.01 น. - 21.00 น. 
12.6) 21.01 น. - 24.00 น. 
12.7) หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น. 

 
 
3 
4 
36 
36 
223 
91 
7 

 
 

.8 
1.0 
9.0 
9.0 
55.8 
22.8 
1.8 

 
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือเล่น
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือเล่นเพื่อแข่งขันกับเพ่ือน 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือเล่นเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือเล่นเพ่ือต้องการเอาชนะเกมจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
และสุดท้ายเล่นเพ่ืออ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 

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

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การเล่นเกมมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือการ
เล่นเกมมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือการเล่น
เกมน้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือการเล่นเกมมากกว่า 9 เดือนแต่
ไม่ถึง 12 เดือน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีการเล่นเกมมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 

ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความถี่ในการ
เล่นเกม 7 วัน / สัปดาห์ จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ 5 วัน / สัปดาห์จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8รองลงมาคือ น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
รองลงมาคือ 6 วัน / สัปดาห์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และสุดท้ายคือ 4 วัน / สัปดาห์
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 

ช่วงเวลาที่เล่มเกม Legend of Swordman ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการ
เล่นเกมในช่วง 18.01 น. - 21.00 น.จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8รองลงมาคือช่วงเวลา 
21.01 น. - 24.00 น.จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01 น. - 15.00 น. 
และ 15.01 น. - 18.00 น.ซ่ึงแต่ละชว่งเวลามี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9รองลงมาคือ
ช่วงเวลาหลัง 24.00 น. – ก่อน 6.00 น. จ านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 
09.00 น.– 12.00 น. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.00 น.– 09.00 น. 
จ านวน3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
 
ตารางที ่4.5 : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
                  (n = 400) 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

13. ท่านใช้อุปกรณ์อะไรใดในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์หรือเล่นเกม Legend of Swordman 

13.1) โทรศัพท์มือถือ 
13.2) Tablet 
13.3) Notebook 
13.4) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) 

 
 
 

336 
8 
31 
25 

 
 
 

84 
2 

7.8 
6.3 

14. โทรศัพท์มือถือของท่านใช้ระบบปฏิบัติการ
อะไร 

14.1) IOS 
14.2) Android 
14.3) Window 

 
 

114 
277 
9 

 
 

28.5 
69.3 
2.3 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดรับสื่อออนไลน์หรือเล่นเกม Legend of Swordman ของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณเ์ป็นโทรศัพท์มือถือ จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็น 
Notebook จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 รองลงมาเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 25 
คน คิดเปิดร้อยละ 6.3 และสุดท้ายเป็น Tablet จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ IOS จ านวน 114 คิดเป็นร้อยละ 
28.5 รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ Window จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.6 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการเปิดรับสื่อออนไลน์ที ่  
                  มีผลต่อการเล่นเกม (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
15. ท่านเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend Of 
Swordmanแต่ละชนิดต่อสัปดาห์มากน้อยเพียง
ใดบ้าง 

15.1) Facebook 
15.2) Line@ 
15.3) YouTube 
15.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO) 
15.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
15.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
15.7) Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ 
15.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
15.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
15.10) E-mail 
15.11) SMS 

 
 
 

5.60 
5.48 
5.32 
4.48 
3.59 

 
4.26 

 
4.22 
4.15 

 
4.24 
3.48 
3.15 

 
 
 

.882 
1.078 
1.248 
1.167 
1.698 

 
1.427 

 
1.454 
1.350 

 
1.344 
1.596 
1.868 

 
 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
10 
 
5 
 
7 
8 
 
6 
9 
11 

รวม 4.36  ปานกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 



41 

ตารางที ่4.7 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการเห็นข่าวสาร  
                  หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
16. ท่านเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman จากช่องทางต่างๆมากน้อยเพียง
ใดบ้าง 

16.1) Facebook 
16.2) Line@ 
16.3) YouTube 
16.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM , SEO) 
16.5) มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
16.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
16.7) Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ 
16.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
16.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
16.10) E-mail 
16.11) SMS 

 
 
 

5.75 
5.38 
5.28 
4.49 
3.59 

 
4.27 

 
4.16 
4.19 

 
4.25 
3.30 
2.97 

 
 
 

.708 
1.259 
1.307 
1.222 
1.729 

 
1.450 

 
1.517 
1.320 

 
1.363 
1.515 
1.768 

 
 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
9 
 
5 
 
8 
7 
 
6 
10 
11 

รวม 4.33  ปานกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 



42 

ตารางที ่4.8 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการทราบกิจกรรม 
                  ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
17. ท่านทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman
จากช่องทางต่างๆมากน้อยเพียงใดบ้าง 

17.1) Facebook 
17.2) Line@ 
17.3) YouTube 
17.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM , SEO) 
17.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
17.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
17.7) Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ 
17.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
17.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
17.10) E-mail 
17.11) SMS 

 
 
 

5.76 
5.42 
5.25 
4.50 
3.61 

 
4.28 

 
4.15 
4.20 

 
4.26 
3.32 
2.99 

 
 
 

.676 
1.188 
1.364 
1.249 
1.758 

 
1.479 

 
1.469 
1.340 

 
1.354 
1.499 
1.756 

 
 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
9 
 
5 
 
8 
7 
 
6 
10 
11 

รวม 4.34  ปานกลาง  
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ตารางที ่4.9 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                 ข้อมูล (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
18. ในชีวิตประจ าวันท่านให้ความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman
จากสื่อออนไลน์แต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดบ้าง  

18.1) Facebook 
18.2) Line@ 
18.3) YouTube 
18.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM , SEO) 
18.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
18.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
18.7) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ

บทความ 
18.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
18.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
18.10) E-mail 
18.11) SMS 

 
 
 

5.72 
5.58 
5.51 
4.76 
3.75 

 
4.36 

 
4.25 
4.26 

 
4.32 
3.66 
3.34 

 
 
 

.646 

.864 

.884 

.858 
1.630 

 
1.332 

 
1.403 
1.296 

 
1.317 
1.523 
1.846 

 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
9 
 
5 
 
8 
7 
 
6 
10 
11 

รวม 4.50  มาก  
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ตารางที ่4.10 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของการการแก้ปัญหา 
                    (n = 400) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่นเกม x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
19. เวลาท่านพบปัญหา ของเกม Legend of 
Swordman ท่านใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ใน
การแก้ปัญหามากน้อยเพียงใดบ้าง 

19.1) Facebook 
19.2) Line@ 
19.3) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO) 
19.4) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ

บทความ 
19.5) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
19.6) Livechat 

 
 
 

5.69 
4.83 
4.55 
4.67 
4.53 

 
5.39 

 
 
 

.761 
1.217 
1.121 
1.056 
1.410 

 
1.265 

 
 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 
 
1 
3 
5 
4 
6 
 
2 

รวม 4.93  มาก  

 
จากตารางที่ 4.6-4.10 พบว่า ความส าคัญของเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 

Swordman แต่ละชนิดต่อสัปดาห์แต่ละช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมาก
ที่สุด ได้แก่ Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 รองลงมา ได้แก่ Line@, Youtube, ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM, SEO), รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์, Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ,บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR), E-mail, ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) และ SMS มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48, 5.32, 4.48,4.26, 4.24, 4.22, 4.15, 3.48, 3.59 และ 3.15 ตามล าดับ 

พบว่าการเห็นข่าวสารหรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละ
ชนิดต่อสัปดาห์แต่ละช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ 
Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.75 รองลงมา ได้แก่ Line@, Youtube, ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM, SEO), รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์,
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บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ, ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.38, 5.28, 4.49,4.27, 4.25, 4.19, 4.18, 3.59, 3.30 และ 2.97 ตามล าดับ 

พบว่าการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละชนิดต่อสัปดาห์แต่ละช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.76 รองลงมา ได้แก่ Line@, 
Youtube, ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO), รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner 
Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์,บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), 
Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ, ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.42, 5.25, 4.50,4.28, 4.26, 4.20, 
4.15, 3.61, 3.32 และ 2.99 ตามล าดับ 

พบว่าการความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman ผ่านสื่อออนไลน์ 
แต่ละชนิดต่อสัปดาห์แต่ละช่องทางต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่า ช่องทางที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ 
Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.72 รองลงมา ได้แก่ Line@, Youtube, ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM, SEO), รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์,
บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ, ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.58, 5.51, 4.76,4.36, 4.32, 4.26, 4.25, 3.75, 3.66 และ 3.34 ตามล าดับ 

พบว่าเวลาพบเจอปัญหาภายในเกม Legend of Swordman จะติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ แต่
ละชนิดภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่า ช่องทาง
ที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันวันมากที่สุด ได้แก่ Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.69 รองลงมา 
ได้แก่ Livechat, Line@, Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ,ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, 
SEO) และบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.39, 4.83, 4.67, 
4.55 และ 4.53 ตามล าดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที ่4.11 : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามการตัดสินใจซื้อ 
                   (n = 400) 
 

การตัดสินใจซื้อ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

20. ท่านเคยเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman หรือไม ่ 

20.1) เคย 
20.2) ไม่เคย 

 
 

284 
116 

 
 

71 
29 

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีเคยเติมเงินจ านวน 284 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71 และไม่เคยเติมเงิน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29ตามล าดับ 

 
ตารางที ่4.12 : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
                   (n = 284) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

21. ความถ่ีในการเติมเงินต่อเดือน 
21.1) 1ครั้ง/เดือน 
21.2) 2ครั้ง/เดือน 
21.3) 3ครั้ง/เดือน 
21.4) 4ครั้ง/เดือน หรือ มากกว่า 

 
152 
63 
31 
38 

 
53.5 
22.1 
10.9 
13.4 

22. จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 
22.1) น้อยกว่า 300 บาท 
22.2) 301-500 บาท 
22.3) 501-1,000 บาท 
22.4) มากกว่า 1,000 บาท 

 
77 
123 
65 
19 

 
27.1 
43.3 
22.8 
6.6 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) : จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ าแนกตามพฤติกรรมการ 
                          ตัดสินใจซื้อ (n = 284) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
23. ท่านเติมเงินเพ่ือซื้อสินค้าเกี่ยวกับอะไร
ภายในเกม Legend of Swordman 

23.1) สินค้าเพ่ือความสวยงามหรือสินค้า
แฟชั่นที่ไม่ได้เพ่ิมความสามารถให้กับ
ตัวละคร 

23.2) สินค้าเพ่ิมความสามารถให้แก่ตัว
ละคร 

23.3) ทั้ง 2 ข้อ 

 
 

96 
 
 

147 
 

41 

 
 

33.8 
 
 

51.8 
 

14.4 

 
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 ความถีใ่นการเติมเงินต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เติมเงิน 1ครั้ง/ เดือน จ านวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือเติมเงิน 2 ครั้ง/ เดือน จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 22.1 
รองลงมาคือเติมเงิน 4ครั้ง/เดือน จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 13.4 และสุดท้ายคือเติมเงิน 3ครั้ง/ 
เดือน จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 10.9ตามล าดับ 
 จ านวนเงินการเติมต่อครั้ง ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเตมิครั้งละ 301-500 บาท จ านวน 
123 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือครั้งละ น้อยกว่า 300 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.1 รองลงมาคือครั้งละ 501-1,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และสุดท้ายคือครั้ง
ละ มากกว่า 1,000 บาท จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามล าดับ 

ลักษณะสินค้าที่ซื้อกลุ่มตัวอย่างซื้อส่วนใหญ่เพ่ือสินค้าเพ่ิมความสามารถให้แก่ตัวละคร 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาเป็นสินค้าเพ่ือความสวยงามหรือสินค้าแฟชั่นที่ไม่ได้
เพ่ิมความสามารถให้กับตัวละคร จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 33.8 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการ
เลือกซื้อสินค้าท้ัง 2รูปแบบ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 
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ตารางที ่4.13 : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของช่องทางสื่อออนไลน์ 
        ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (n = 284) 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ x  S.D ระดับความส าคัญ ล าดับที่ 
24. ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าภายในเกม Legend of Swordman 
หรือเติมเงินในเกม Legend of Swordman มาก
น้อยเพียงใดบ้าง 

24.1) Facebook 
24.2) Line@ 
24.3) YouTube 
24.4) ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO) 
24.5) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป

เบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) 
24.6) รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ 

(Banner Website) 
24.7) Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ 
24.8) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 

(Digital PR) 
24.9) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
24.10) E-mail 
24.11) SMS 

 
 
 
 

5.69 
5.54 
5.36 
4.36 
3.26 

 
4.04 

 
4.02 
3.96 

 
4.02 
3.16 
2.76 

 
 
 
 

.791 

.956 
1.206 
1.170 
1.616 

 
1.513 

 
1.480 
1.397 

 
1.429 
1.426 
1.699 

 
 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
9 
 
5 
 
7 
8 
 
6 
10 
11 

รวม 4.19  ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่าช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทางพบว่าช่องทางที่มีความส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อของในเกมมากที่สุด ได้แก่ Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.69 รองลงมา ได้แก่ Line@, 
Youtube, ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM, SEO), รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ต่างๆ (Banner 
Website), บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์, Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ, บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR), ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
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หรือแคสเตอร์ (KOL), E-mail และ SMS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.54, 5.36, 4.36,4.04, 4.02, 4.02, 
3.96, 3.26, 3.16 และ 2.76 ตามล าดับ 

 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
เพศ 

 

ตารางที ่4.14 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of    
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 2.64 1.35 
.580 .562 

หญิง 2.54 1.32 

 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที ่4.15 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม      
                    Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.42 .54 
-2.201* .029 

หญิง 1.58 .63 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.16 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of     
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 2.43 1.12 
-.994 .321 

หญิง 2.56 1.15 

 
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.17 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.18 1.27 
2.797* .003 

หญิง 3.72 1.41 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



51 

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.18 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.94 .96 
.582 .561 

หญิง 4.88 1.03 

 
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อายุ 
 

ตารางที ่4.19 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of        
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.38 .91 

18.24* .000 

20-25 ปี 2.54 1.32 

26-30 ปี 2.11 1.51 

31-35 ปี 1.68 1.08 
36-40 ปี 1.66 1.00 

มากกว่า 40 ปี 2.00 0.82 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.20 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะหร์ายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
                   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.38 - .842* 1.276* 1.698* 1.717* 1.384 
20 – 25 ปี 2.54 - - .433 .856* .875* .542 

26 – 30 ปี 2.11 - - - .423 .442 .108 
31 – 35 ปี 1.68 - - - - .019 -.314 

36 – 40 ปี 1.66 - - - - - -.333 

มากกว่า 40 ปี 2.00 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ใน

การเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26– 30 ปี, 31 – 35 ปี และ36 – 40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี และ36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 
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ตารางที ่4.21 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม            
                    Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.39 .52 

7.630* .000 

20-25 ปี 1.43 .51 

26-30 ปี 1.37 .53 

31-35 ปี 1.68 .71 
36-40 ปี 1.88 .60 

มากกว่า 40 ปี 2.75 .95 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผล
ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.22 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก  
                   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.39 - -.039 .019 -.294* -.497* -1.358* 

20 – 25 ปี 1.43 - - .057 -.255* -.458* -1.319* 

26 – 30 ปี 1.37 - - - -.312* -.515* -1.376* 
31 – 35 ปี 1.68 - - - - -.203 -1.064* 

36 – 40 ปี 1.88 - - - - - -.861* 

มากกว่า 40 ปี 2.75 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้
ผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman มากกว่า 
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ตารางที ่4.23 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of   
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 2.52 1.31 

3.341* .006 

20-25 ปี 2.24 1.02 

26-30 ปี 2.55 .99 

31-35 ปี 2.69 1.05 
36-40 ปี 3.56 1.01 

มากกว่า 40 ปี 2.25 .50 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.24 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of   
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 2.52 - .277* -.034 -.166* -1.037* 0.270 

20 – 25 ปี 2.24 - - -.311* -.443* -1.313* -.007 
26 – 30 ปี 2.55 - - - -.132 1.001* .304 

31 – 35 ปี 2.69 - - - - -.870* .436 
36 – 40 ปี 3.56 - - - - - 1.306 

มากกว่า 40 ปี 2.25 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 31 – 35 ปีและ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี,31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 
– 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ36 
– 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.25 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.21 1.13 

4.879* .000 

20-25 ปี 4.18 1.24 

26-30 ปี 4.17 1.35 
31-35 ปี 3.29 1.70 

36-40 ปี 3.78 1.56 

มากกว่า 40 ปี 2.25 1.89 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.26 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend   
                    of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.21 - .035 .047 .930* .438 1.966* 
20 – 25 ปี 4.18 - - .012 .895* .403* 1.931* 

26 – 30 ปี 4.17 - - - .883* .391 1.919* 
31 – 35 ปี 3.29 - - - - -.492 1.036 

36 – 40 ปี 3.78 - - - - - 1.528* 

มากกว่า 40 ปี 2.25 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถ่ีในการ

เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ
36 – 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.27 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.83 .88 

.913 .472 

20-25 ปี 5.06 .94 

26-30 ปี 4.86 1.05 
31-35 ปี 4.94 1.11 

36-40 ปี 5.00 1.22 

มากกว่า 40 ปี 4.75 1.89 
 
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของช่วงเวลาใน
การเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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การศึกษา 
 

ตารางที ่4.28 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of   
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.06 .08 

32.39* .000 
จบปริญญาตรี 2.08 .11 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 1.79 .29 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ

เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.29 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
                    Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.06 - .975* 1.269* 

ปริญญาตรี 2.08 - - .293 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.79 - - - 

 
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษา  ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

 

ตารางที ่4.30 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม          
                   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.39 .52 

7.449* .001 จบปริญญาตรี 1.48 .61 
จบสูงกว่าปริญญา
ตรี 

1.89 .57 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามี
ประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.31 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
                    เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.39 - .912 -.502* 

ปริญญาตรี 1.48 - - -.411* 

สูงกว่าปริญญาตรี 1.89 - - - 
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จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.32 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

2.41 1.22 
1.606 .202 

จบปริญญาตรี 2.47 .99 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.89 .93 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.33 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.28 1.16 

18.923* .000 
จบปริญญาตรี 4.01 1.37 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.42 1.50 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของความถี่
ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.34 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend            
                   of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.28 - .249 1.847* 

ปริญญาตรี 4.01 - - 1.598* 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.42 - - - 

 
จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น

เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา  ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.35 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.88 .91 
.738 .479 

จบปริญญาตรี 5.00 1.04 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.89 1.10 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตาราง 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของช่วงเวลา
ในการเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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อาชีพ 
 

ตารางที ่4.36 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

2.99 1.13 

12.59* .000 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.64 .98 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.52 1.56 

ธุรกิจส่วนตัว 1.94 1.20 

อ่ืนๆ 2.00 1.26 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ

เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.37 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม   
                     Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

2.99 - 1.352* .473* 1.054* .995 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.64 - - -.879* -.298 -.357 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.52 - - - .581 .522 

ธุรกิจส่วนตัว 1.94 - - - - -.059 

อ่ืนๆ 2.00 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่น

เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ,
พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า  
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ตารางที ่4.38 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
                   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

1.42 .50 

7.028* .000 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.71 .76 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.33 .47 

ธุรกิจส่วนตัว 1.72 .75 

อ่ืนๆ 1.00 .00 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน พบว่ามี
ประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.39 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก  
                   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

1.42 - -.289* .086 -3.005* .425 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.71 - - .375* -.011 .714 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.33 - - - -.386* .339 

ธุรกิจส่วนตัว 1.72 - - - - .726* 

อ่ืนๆ 1.00 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 

Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



68 

โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.40 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

2.44 1.21 

1.670 .156 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.75 
 

1.14 
 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.33 1.02 

ธุรกิจส่วนตัว 2.60 .96 
อ่ืนๆ 3.16 1.16 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.41 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.20 1.20 

6.159* .000 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.03 
 

1.40 
 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.25 1.26 

ธุรกิจส่วนตัว 3.80 1.54 

อ่ืนๆ 4.00 1.67 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของความถี่
ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.42 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend  
                   of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.20 - 1.169* -.047 .401* .205 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.03 - - -1.217* -.768* -.964 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.25 - - - .448* .252 

ธุรกิจส่วนตัว 3.80 - - - - -.196 

อ่ืนๆ 4.00 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  
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ตารางที ่4.43 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคที่มีการอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.92 .90 

.546 .702 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.71 
 

1.01 
 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.99 .98 

ธุรกิจส่วนตัว 4.94 1.08 

อ่ืนๆ 5.16 1.83 

 
จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการอาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของช่วงเวลา
ในการเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

รายได้ต่อเดือน 
 

ตารางที ่4.44 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.37 .89 

15.308* .000 

10001-20000 2.42 1.38 

20001-30000 2.18 1.49 

30001-40000 1.76 1.09 
40001-50000 2.10 1.10 

มากกว่า 50000 1.63 .67 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ

เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.45 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
                   Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.37 - .942* 1.189* 1.609* 1.271* 1.735* 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.42 - - .247 .667* .329 .792* 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.18 - - - .420 .082 .545 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.76 - - - - -.338 .126 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.10 - - - - - .464 

มากกว่า 
50,000
บาท 

1.63 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่น

เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได1้0,001 - 20,000บาท, 20,001 - 30,000
บาท, 30,001 - 40,000บาท, 40,001 - 50,000บาทและมากกว่า 50,000บาทอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

 
ตารางที ่4.46 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  
                    Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.39 .53 

5.584* .000 

10001-20000 1.39 .52 
20001-30000 1.50 .56 

30001-40000 1.47 .67 
40001-50000 2.10 .56 

มากกว่า 50000 2.00 .77 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ามี
ประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.47 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
                   เล่นเกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.39 - -.004 -.105 -.081 -.705* -.605* 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.39 - - -.101 -.077 -.701* -.601* 

20,001 - 
30,000
บาท 

1.50 - - - .024 -.600* -.500* 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.47 - - - - -.624 -.524 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.10 - - - - - .100 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.00 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 

Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น

เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาทและมากกว่า 
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50,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

 
ตารางที ่4.48 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 2.52 1.29 

2.901* .014 

10001-20000 2.25 .99 

20001-30000 2.74 1.11 

30001-40000 2.85 1.10 
40001-50000 2.80 .78 

มากกว่า 50000 2.18 .87 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.49 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

2.52 - .268* -.218 -.333 -.276 .342 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.25 - - -.487* -.601* -.544 .074 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.74 - - - -.115 -.058 .561 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.85 - - - - .057 .675 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.80 - - - - - .618 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.18 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท และ30,001 - 40,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.50 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถีใ่นการเล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.09 1.28 

6.008* .000 

10001-20000 4.26 1.13 
20001-30000 3.89 1.54 

30001-40000 4.42 1.07 
40001-50000 3.10 1.72 

มากกว่า 50000 2.45 1.63 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการเล่น

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.51 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend  
                   of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.09 - -.171 .203 -.332 .997* 1.642* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.26 - - .374* -.161 1.168* 1.813* 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.89 - - - -.535 .794 1.439* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.42 - - - - 1.329* 1.974* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.10 - - - - - .646 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.45 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 

of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาทและ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได ้20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาทจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 40,001 - 50,000 บาทและ 50,000 บาท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.52 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of  
                   Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.09 1.28 

1.810 .110 

10001-20000 4.26 1.13 

20001-30000 3.89 1.54 

30001-40000 4.42 1.07 
40001-50000 3.10 1.72 

มากกว่า 50000 2.45 1.63 
 

จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่วงเวลาในการเล่น
เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ามีประสิทธิผลของช่วงเวลาใน
การเล่นเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
เพศ 

 
ตารางที ่4.53 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                    ผู้บรโิภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.38 .88 
.863 .388 

หญิง 1.293 .83 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ

เปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.54 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.74 .474 
.206 .837 

หญิง 1.72 .536 

 
จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ

ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.55 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.65 .8176 
2.349* .020 

หญิง 5.38 1.04 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.56 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Line)ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 5.57 .99 
2.72* .007 

หญิง 5.17 1.28 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.57 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.48 1.08 
4.030* .000 

หญิง 4.78 1.56 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.58 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                   แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.549 1.12 
2.093* .038 

หญิง 4.23 1.27 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.59 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                       Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม 
                       หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.54 1.69 
-.890 .374 

หญิง 3.72 1.72 

 
จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.60 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ี 
                    มีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.27 1.37 
.359 .720 

หญิง 4.207 1.60 

 
จากตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
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Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.61 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                    แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.16 1.45 
-1.389 .165 

หญิง 4.40 1.43 

 
จากตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.62 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ี 
                   มีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.14 1.36 
-.281 .779 

หญิง 4.18 1.29 

 
จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
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ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.63 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                    of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.24 1.34 
.007 .994 

หญิง 4.23 1.35 

 
จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.64 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.47 1.60 
-.268 .788 

หญิง 3.52 1.57 

 
จากตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
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ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.65 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend  
                   of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.07 3.07 
-1.428 .154 

หญิง 3.39 1.74 

 
จากตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.66 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม          
                   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.77 .68 
1.672 .097 

หญิง 5.63 .76 

 
จากตารางที่ 4.66 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.67 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 5.50 1.16 
3.373* .001 

หญิง 4.94 1.46 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.68 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                    Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.44 1.16 
3.968* .000 

หญิง 4.946 1.58 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.69 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                    Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                    เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.53 1.21 
1.393 .164 

หญิง 4.73 1.23 

 
จากตารางที่ 4.69 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.70 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือ 
                   แคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.54 1.74 
-,980 .328 

หญิง 3.75 1.67 

 
จากตารางที่ 4.70 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.71 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                    Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                    ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.25 1.43 
-.504 .614 

หญิง 4.33 1.49 

 
จากตารางที่ 4.71 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.72 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                   เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.12 1.55 
-.936 .350 

หญิง 4.28 1.39 

 
จากตารางที่ 4.72 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.73 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                   ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.15 1.35 
-1.269 .206 

หญิง 4.33 1.17 

 
จากตารางที่ 4.73 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.74 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                    Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                   แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.24 1.36 
-.154 .878 

หญิง 4.27 1.36 

 
จากตารางที่ 4.74 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง
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กันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.75 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

         ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.30 1.49 
.186 .853 

หญิง 3.27 1.58 

 
จากตารางที่ 4.75 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.76 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 2.92 1.77 
-.977 .329 

หญิง 3.13 1.74 

 
จากตารางที่ 4.76 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.77 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                    แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.78 .68 
1.081 .280 

หญิง 5.69 .65 

 
จากตารางที่ 4.77 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมี
เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.78 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง 
                   กัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 5.53 1.07 
3.316* .001 

หญิง 5.00 1.44 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.78 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.79 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
                  (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                  แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.42 1.20 
4.106* .000 

หญิง 4.65 1.67 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.79 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.80 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                    (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM  
                    SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.58 1.20 
2.393* .017 

หญิง 4.22 1.35 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.80 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
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ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.81 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ 
                   ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.55 1.75 
-1.104 .270 

หญิง 3.78 1.77 

 
จากตารางที่ 4.81 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ต
ไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.82 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์  
                   (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.26 1.47 
-.322 .748 

หญิง 4.32 1.49 
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จากตารางที่ 4.82 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.83 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                    (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
                     บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.084 1.49 
-1.637 .102 

หญิง 4.370 1.38 

 
จากตารางที่ 4.83 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.84 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
                   เว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.16 1.37 
-.919 .359 

หญิง 4.31 1.23 

 
จากตารางที่ 4.84 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.85 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                    (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
                    ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.26 1.35 
.013 .990 

หญิง 4.26 1.36 

 
จากตารางที่ 4.85 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
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(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.86 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                   แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.32 1.48 
.035 .972 

หญิง 3.31 1.55 

 
จากตารางที่ 4.86 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.87 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด  
                   (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง 
                   กัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 2.93 1.76 
-.973 .331 

หญิง 3.14 1.73 
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จากตารางที่ 4.87 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.88 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.75 .6349 

1.64* .102 

หญิง 5.62 .6768 

 
จากตารางที่ 4.88 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.89 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 5.63 .82 
2.296* .023 

หญิง 5.38 .97 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.89 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend Of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.90 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.62 .7951 
4.08* .000 

หญิง 5.24 1.05 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.90 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.91: ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
                  Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                  เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.78 .79 
.744 .457 

หญิง 4.70 .89 
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จากตารางที่ 4.91 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.92 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม 
                   หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.68 1.64 
-1.56 .121 

หญิง 3.97 1.56 

 
จากตารางที่ 4.92 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.93 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                   ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.35 1.30 
-.119 .905 

หญิง 4.37 1.42 
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จากตารางที่ 4.93 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.94 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 

         ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.16 1.44 
-2.321* .021 

หญิง 4.52 1.22 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.94 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.95 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                   ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.21 1.32 
-1.19* .232 

หญิง 4.39 1.18 

 
จากตารางที่ 4.95 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.96 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                    เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                    เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.30 1.33 
-.640 .522 

หญิง 4.40 1.26 

 
จากตารางที่ 4.96 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.97 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                   เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.62 1.53 
-.862 .389 

หญิง 3.78 1.49 

 
จากตารางที่ 4.97 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
ตารางที ่4.98 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                   Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.25 1.87 
-1.82* .07 

หญิง 3.63 1.72 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.98 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.99 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                   Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.75 .679 
2.215 .29 

หญิง 5.51 .966 

 
จากตารางที่ 4.99 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.100 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.85 1.17 
.891 .373 

หญิง 4.72 1.35 

 
จากตารางที่ 4.100 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.101 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                      Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตก 
                     ต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.57 1.05 
.812* .418 

หญิง 4.45 1.31 

 
จากตารางที่ 4.101 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.102 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
                      แตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.68 .98 
.627 .532 

หญิง 4.59 1.27 

 
จากตารางที่ 4.102 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.103 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 4.61 1.31 
2.003* .047 

หญิง 4.23 1.65 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.103 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.104 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                      Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.44 1.21 
1.67 0.95 

หญิง 5.17 1.41 

 
จากตารางที่ 4.104 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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อายุ 
 

ตารางที ่4.105 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.104 .505 

6.449* .000 

20-25 ปี 1.500 1.003 

26-30 ปี 1.675 1.106 
31-35 ปี 1.114 .404 

36-40 ปี 1.000 .000 

มากกว่า 40 ปี 1.000 .000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.105 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.106 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ   
                     ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.104 - -.396* -.571* -.010 .104 .104 
20 – 25 ปี 1.500 - - -.175 .386* .500 .500 

26 – 30 ปี 1.675 - - - .560* .675* .675 

31 – 35 ปี 1.114 - - - - .114 .114 
36– 40 ปี 1.000 - - - - - .000 

มากกว่า 40 ปี 1.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.106 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี และ26 – 30 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 
30 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี และมากกว่า 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยผู้บริโภคท่ี
อายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า 

 
ตารางที ่4.107 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.968 .309 

11.506* .000 

20-25 ปี 1.722 .521 

26-30 ปี 1.518 .502 
31-35 ปี 1.571 .502 

36-40 ปี 1.556 .527 
มากกว่า 40 ปี 1.500 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.107 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ

ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.108 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
                     โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.968 - .246* .450* .397* .412* .468* 
20 – 25 ปี 1.722 - - .204* .151 .167 .222 

26 – 30 ปี 1.518 - - - -.053 -.038 .018 

31 – 35 ปี 1.571 - - - - .016 .071 
36– 40 ปี 1.556 - - - - - .056 

มากกว่า 40 ปี 1.500 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.108 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือแตกต่าง

จากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือมากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือแตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า 
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ตารางที ่4.109 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.880 .432 

16.636* .000 

20-25 ปี 5.660 .878 

26-30 ปี 5.590 .924 

31-35 ปี 4.743 1.120 
36-40 ปี 4.667 .707 

มากกว่า 40 ปี 4.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.109 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.110 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.880 - .220* .290* 1.137* 1.213* 1.880* 

20 – 25 ปี 5.660 - - .069 .917* .993* 1.660* 

26 – 30 ปี 5.590 - - - .848* .924* 1.590* 
31 – 35 ปี 4.743 - - - - .076 .743 

36– 40 ปี 4.667 - - - - - .667 

มากกว่า 40 ปี 4.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.110 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 
40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend Of Swordman (Facebook) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.111 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.896 .437 

20.457* .000 

20-25 ปี 5.563 1.076 

26-30 ปี 5.386 1.103 

31-35 ปี 4.514 1.358 
36-40 ปี 4.000 .707 

มากกว่า 40 ปี 3.250 2.062 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.111 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
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ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 
ตารางที ่4.112 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.896 - .334* .511* 1.382* 1.896* 2.646* 

20 – 25 ปี 5.563 - - .177 .917* .993* 1.660* 
26 – 30 ปี 5.386 - - - .871* 1.386* 2.136* 

31 – 35 ปี 4.514 - - - - .514 1.264* 

36– 40 ปี 4.000 - - - - - .750 
มากกว่า 40 ปี 3.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.112 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 

Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี
และมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 



114 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่อายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.113 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 .606 

17.159* .000 

20-25 ปี 5.375 1.234 

26-30 ปี 5.181 1.334 

31-35 ปี 4.229 1.592 
36-40 ปี 4.111 1.054 

มากกว่า 40 ปี 3.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.113 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.114 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 - .457* .651* 1.603* 1.721* 2.832* 
20 – 25 ปี 5.375 - - .194 1.146* 1.264* 2.375* 

26 – 30 ปี 5.181 - - - .952* 1.067* 2.181* 

31 – 35 ปี 4.229 - - - - .118 1.229* 
36– 40 ปี 4.111 - - - - - 1.111 

มากกว่า 40 ปี 3.000 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.114 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 

Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 
40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.115 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.048 .966 

12.936* .000 

20-25 ปี 4.438 1.145 

26-30 ปี 4.048 1.125 

31-35 ปี 3.800 1.183 
36-40 ปี 4.222 .972 

มากกว่า 40 ปี 3.500 1.291 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.115 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.116 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                      เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                      ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.048 - .611* 1.000* 1.248* .826* 1.548* 
20 – 25 ปี 4.438 - - .389* .638* .215 .938 

26 – 30 ปี 4.048 - - - .248 -.174 .548 
31 – 35 ปี 3.800 - - - - .422 .300 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - .722 

มากกว่า 40 ปี 3.500 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.116 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 
40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.117 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                      หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.640 1.328 

17.535* .000 

20-25 ปี 3.257 1.671 

26-30 ปี 2.940 1.699 

31-35 ปี 3.000 1.455 
36-40 ปี 3.222 1.093 

มากกว่า 40 ปี 2.250 1.258 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.117 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
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เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.118 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                    Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.640 - 1.383* 1.700* 1.640* 1.418* 2.390* 
20 – 25 ปี 3.257 - - .317 .257 .035 1.007 

26 – 30 ปี 2.940 - - - -.060 -.283 .690 
31 – 35 ปี 3.000 - - - - -.222 .750 

36– 40 ปี 3.222 - - - - - .972 

มากกว่า 40 ปี 2.250 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.118 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.119 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.808 1.312 

7.259* .000 

20-25 ปี 4.104 1.403 

26-30 ปี 3.916 1.475 

31-35 ปี 3.600 1.333 
36-40 ปี 4.778 .833 

มากกว่า 40 ปี 4.250 1.258 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.119 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 

ตารางที ่4.120 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.808 - .704* .892* 1.208* .030 .558 
20 – 25 ปี 4.104 - - .189 .504 -.674 -.146 

26 – 30 ปี 3.916 - - - .316 -.862 -.334 
31 – 35 ปี 3.600 - - - - -1.178* -.650 

36– 40 ปี 4.778 - - - - - .528 
มากกว่า 40 ป ี 4.250 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.120 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 20 – 
25 ปี, 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman  (รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman  (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 –
 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman  (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.121 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.776 1.275 

6.647* .000 

20-25 ปี 4.042 1.514 

26-30 ปี 3.880 1.443 
31-35 ปี 3.714 1.426 

36-40 ปี 4.667 .7071 
มากกว่า 40 ปี 3.500 1.291 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.121 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
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อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.122 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
                     มีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.776 - .734* .897* 1.062* .109 1.276 
20 – 25 ปี 4.042 - - .162 .327 -.625 .542 

26 – 30 ปี 3.880 - - - .165 -.787 .380 

31 – 35 ปี 3.714 - - - - -.952 .214 
36– 40 ปี 4.667 - - - - - 1.167 

มากกว่า 40 ปี 3.500 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.122 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 
30 ปี,31 – 35 ปีและ 36 – 40ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ตารางที ่4.123 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.696 1.233 

7.520* .000 

20-25 ปี 3.910 1.327 

26-30 ปี 3.867 1.403 

31-35 ปี 3.686 1.231 
36-40 ปี 4.778 .833 

มากกว่า 40 ปี 4.250 1.258 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.123 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 

ตารางที ่4.124 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.696 - .786* .829* 1.010* -.082 .446 
20 – 25 ปี 3.910 - - .042 .224 -.868 -.340 

26 – 30 ปี 3.867 - - - .182 -.910* -.383 
31 – 35 ปี 3.686 - - - - -1.092* -.564 

36– 40 ปี 4.778 - - - - - .528 
มากกว่า 40 ป ี 4.250 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.124 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 
25 ปี, 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 
40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 
40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.125 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.848 1.115 

9.971* .000 

20-25 ปี 4.076 1.354 

26-30 ปี 3.795 1.446 

31-35 ปี 3.657 1.010 
36-40 ปี 4.778 .833 

มากกว่า 40 ป ี 4.250 1.258 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.125 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มอีายุแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.126 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
                     แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.848 - .772* 1.053* 1.191* .070 .598 

20 – 25 ปี 4.076 - - .281 .419 -.701 -.174 

26 – 30 ปี 3.795 - - - .138 -.983* -.455 
31 – 35 ปี 3.657 - - - - -1.121* -.593 

36– 40 ปี 4.778 - - - - - .528 

มากกว่า 40 ปี 4.250 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.126 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 

Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ 
31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.127 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.144 1.469 

7.166* .000 

20-25 ปี 3.229 1.513 
26-30 ปี 3.120 1.713 

31-35 ปี 3.000 1.515 

36-40 ปี 3.778 .972 
มากกว่า 40 ปี 3.000 1.826 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.127 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.128 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.144 - .915* 1.024* 1.144* .366 1.144 

20 – 25 ปี 3.229 - - .109 .229 -.549 .229 

26 – 30 ปี 3.120 - - - .121 -.657 .121 
31 – 35 ปี 3.000 - - - - -.778 .000 

36– 40 ปี 3.778 - - - - - .778 
มากกว่า 40 ปี 3.000 - - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.128 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.129 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.928 1.824 

7.264* .000 

20-25 ปี 2.819 1.815 
26-30 ปี 2.675 1.855 

31-35 ปี 2.743 1.615 

36-40 ปี 3.556 1.130 
มากกว่า 40 ปี 3.000 1.826 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.129 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.130 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.928 - 1.109* 1.253* 1.185* .372 .928 
20 – 25 ปี 2.819 - - .145 .077 -.736 -.181 

26 – 30 ปี 2.675 - - - -.068 -.881 -.325 

31 – 35 ปี 2.743 - - - - -.813 -.257 

36– 40 ปี 3.556 - - - - - .556 

มากกว่า 40 ปี 3.000 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.130 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ตารางที ่4.131 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.936 .330 

10.116* .000 

20-25 ปี 5.771 .745 
26-30 ปี 5.735 .717 

31-35 ปี 5.286 .957 

36-40 ปี 4.667 1.118 
มากกว่า 40 ปี 5.500 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.131 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.132 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.936 - .165* .201* .650* 1.269* .436 

20 – 25 ปี 5.771 - - .036 .485* 1.104* .271 
26 – 30 ปี 5.735 - - - .449* 1.068* .235 

31 – 35 ปี 5.286 - - - - .619* -.214 
36– 40 ปี 4.667 - - - - - -.833* 

มากกว่า 40 ปี 5.500 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.132 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 –
 35 ปีและ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook)มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีและ 36 – 40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.133 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.872 .4575 

22.281* .000 

20-25 ปี 5.431 1.299 

26-30 ปี 5.313 1.219 

31-35 ปี 4.457 1.559 
36-40 ปี 2.889 1.269 

มากกว่า 40 ปี 3.000 1.633 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.133 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.134 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.872 - -.441* .559* 1.415* 2.983* 2.872* 

20 – 25 ปี 5.431 - - .117 .973* 2.542* 2.431* 

26 – 30 ปี 5.313 - - - .856* 2.424* 2.313* 
31 – 35 ปี 4.457 - - - - 1.568* 1.457* 

36– 40 ปี 2.889 - - - - - -.111 

มากกว่า 40 ปี 3.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.134 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 
36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.135 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 .619 

16.580* .000 

20-25 ปี 5.333 1.322 
26-30 ปี 5.060 1.442 

31-35 ปี 4.314 1.471 

36-40 ปี 3.556 1.424 
มากกว่า 40 ปี 3.250 1.258 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



132 

จากตารางที่ 4.135 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.136 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 - .499* .772* 1.518* 2.276* 2.582* 

20 – 25 ปี 5.333 - - .273 1.019* 1.778* 2.083* 
26 – 30 ปี 5.060 - - - .746* 1.505* 1.810* 

31 – 35 ปี 4.314 - - - - .759 1.064 

36– 40 ปี 3.556 - - - - - .306 
มากกว่า 40 ปี 3.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.136 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 
ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.137 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                      ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.064 .965 

12.088* .000 

20-25 ปี 4.472 1.146 

26-30 ปี 3.940 1.272 
31-35 ปี 3.943 1.349 

36-40 ปี 4.000 1.414 

มากกว่า 40 ปี 4.750 0.957 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.137 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.138 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.064 - .592* 1.124* 1.121* 1.064* .314 

20 – 25 ปี 4.472 - - .533* .529* .472 -.278 
26 – 30 ปี 3.940 - - - -.003 -.060 -.810 

31 – 35 ปี 3.943 - - - - -.057 -.807 

36– 40 ปี 4.000 - - - - - -.750 
มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.138 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 
25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปีและ36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 
ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีและ
31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.139 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.640 1.388 

16.558* .000 

20-25 ปี 3.264 1.681 

26-30 ปี 2.880 1.656 
31-35 ปี 3.057 1.608 

36-40 ปี 3.111 1.453 
มากกว่า 40 ป ี 3.500 2.082 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.139 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.140 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.640 - 1.376* 1.761* 1.583* 1.529* 1.140 
20 – 25 ปี 3.264 - - .384 .207 .153 -.236 

26 – 30 ปี 2.880 - - - -.178 -.232 -.621 

31 – 35 ปี 3.057 - - - - -.054 -.443 
36– 40 ปี 3.111 - - - - - -.389 

มากกว่า 40 ปี 3.500 - - - - - - 



136 

จากตารางที่ 4.140 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปีและ36 – 40 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.141 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.824 1.320 

6.674* .000 

20-25 ปี 4.090 1.443 

26-30 ปี 3.867 1.479 

31-35 ปี 3.886 1.345 
36-40 ปี 4.222 1.481 

มากกว่า 40 ปี 5.250 0.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.141 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.142 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.824 - .734* .957* .938* .602 -.426 

20 – 25 ปี 4.090 - - .223 .205 -.132 -1.160 
26 – 30 ปี 3.867 - - - -.018 -.355 -1.364 

31 – 35 ปี 3.886 - - - - -.337 -1.364 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - -1.028 
มากกว่า 40 ปี 5.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.142 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่อายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปีและ36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
อายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.143 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.792 1.339 

6.947* .000 

20-25 ปี 3.889 1.560 

26-30 ปี 3.855 1.507 

31-35 ปี 3.743 1.336 
36-40 ปี 4.111 1.453 

มากกว่า 40 ปี 4.250 1.707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.143 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.144 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  
                     หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์ 
                     หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.792 - .903* .937* 1.049* .681 .542 
20 – 25 ปี 3.889 - - .034 .146 -.222 -.361 

26 – 30 ปี 3.855 - - - .113 -.256 -.395 
31 – 35 ปี 3.743 - - - - -.368 -.507 

36– 40 ปี 4.111 - - - - - -.139 

มากกว่า 40 ปี 4.250 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.144 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 
25 ปี,26 – 30 ปีและ31 – 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.145 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
                      (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.752 1.154 

8.182* .000 

20-25 ปี 3.972 1.316 

26-30 ปี 3.831 1.359 
31-35 ปี 3.857 1.166 

36-40 ปี 4.222 1.481 
มากกว่า 40 ปี 5.250 0.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.145 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.146 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
                     เว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.752 - .780* .921* .895* .530 -.498 

20 – 25 ปี 3.972 - - .141 .115 -.250 -1.278* 
26 – 30 ปี 3.831 - - - -.026 -.391 -1.419* 

31 – 35 ปี 3.857 - - - - -.365 -1.393* 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - -1.028 
มากกว่า 40 ปี 5.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.146 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
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ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.147 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.896 1.022 

10.555* .000 

20-25 ปี 4.069 1.387 

26-30 ปี 3.795 1.429 

31-35 ปี 3.743 1.291 
36-40 ปี 4.000 1.732 

มากกว่า 40 ปี 5.250 0.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.147 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.148 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)  
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 
25 ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.896 - .827* 1.101* 1.153* .896* -.354 

20 – 25 ปี 4.069 - - .274 .327 .069 -1.181 
26 – 30 ปี 3.795 - - - .052 -.205 -1.455* 

31 – 35 ปี 3.743 - - - - .257 -1.507* 

36– 40 ปี 4.000 - - - - - -1.250 
มากกว่า 40 ปี 5.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.148 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 
30 ปี, 31 – 35 ปี และ36 –40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
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ตารางที ่4.149 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.976 1.399 

8.946* .000 

20-25 ปี 3.090 1.486 

26-30 ปี 2.976 1.422 

31-35 ปี 2.886 1.470 
36-40 ปี 2.333 1.500 

มากกว่า 40 ปี 2.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.149 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.150 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.976 - .886* 1.1000* 1.090* 1.643* 1.976* 

20 – 25 ปี 3.090 - - .114 .205 .757 1.090 

26 – 30 ปี 2.976 - - - .090 .643 .976 
31 – 35 ปี 2.886 - - - - .552 .886 

36– 40 ปี 2.333 - - - - - .333 

มากกว่า 40 ปี 2.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.150 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 
36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.151 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.768 1.737 

8.454* .000 

20-25 ปี 2.694 1.763 
26-30 ปี 2.542 1.556 

31-35 ปี 2.629 1.610 
36-40 ปี 2.222 1.301 

มากกว่า 40 ปี 1.750 1.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.151 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.152 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ป ี 3.768 - 1.074* 1.226* 1.139* 1.546* 2.018* 

20 – 25 ปี 2.694 - - .152 .066 .472 .944 
26 – 30 ปี 2.542 - - - -.086 .320 .792 

31 – 35 ปี 2.629 - - - - .406 .879 
36– 40 ปี 2.222 - - - - - .472 

มากกว่า 40 ป ี 1.750 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.152 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปี, 
36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  
 

ตารางที ่4.153 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 5.944 .318 

9.098* .000 

20-25 ปี 5.799 .675 
26-30 ปี 5.711 .757 

31-35 ปี 5.371 .942 
36-40 ปี 4.778 .971 

มากกว่า 40 ป ี 5.500 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.153 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.154 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.944 - .145 .233* .573* 1.166* .440 

20 – 25 ปี 5.799 - - .088 .427* 1.021* .299 
26 – 30 ปี 5.711 - - - .339* .933* .211 

31 – 35 ปี 5.371 - - - - .594* -.129 

36– 40 ปี 4.778 - - - - - -.722 
มากกว่า 40 ปี 5.500 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.154 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 
30 ปี,31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 
ปีและ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 
ปี และ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 
ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.155 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 .550 

23.555* .000 

20-25 ปี 5.514 1.177 

26-30 ปี 5.337 1.172 
31-35 ปี 4.657 1.494 

36-40 ปี 2.889 .782 
มากกว่า 40 ปี 2.750 1.258 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.155 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.156 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.832 - .318* .495* 1.175* 2.943* 3.082* 

20 – 25 ปี 5.514 - - .177 .857* 2.625* 2.764* 
26 – 30 ปี 5.337 - - - .680* 2.449* 2.587* 

31 – 35 ปี 4.657 - - - - 1.768* 1.907* 

36– 40 ปี 2.889 - - - - - .140 
มากกว่า 40 ปี 2.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.156 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 
– 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ า
กว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 
– 40 ปี และมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี, 36 
– 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 ปี และ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.157 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.752 .820 

13.011* .000 

20-25 ปี 5.354 1.330 
26-30 ปี 4.940 1.588 

31-35 ปี 4.286 1.506 
36-40 ปี 3.667 1.323 

มากกว่า 40 ปี 3.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.157 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มอีายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.158 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.752 - .398* .812* 1.466* 2.085* 2.002* 

20 – 25 ปี 5.354 - - .414* 1.069* 1.688* 1.604* 
26 – 30 ปี 4.940 - - - .654* 1.273* 1.190 

31 – 35 ปี 4.286 - - - - .619 .536 

36– 40 ปี 3.667 - - - - - -.083 
มากกว่า 40 ปี 3.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.158 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 
26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปี, 
31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี
และ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
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ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.159 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
                     ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.088 .984 

11.262* .000 

20-25 ปี 4.451 1.262 

26-30 ปี 3.964 1.244 
31-35 ปี 4.000 1.188 

36-40 ปี 4.111 1.453 

มากกว่า 40 ปี 4.250 1.258 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.159 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.160 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                      ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
                       ระบบ google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.088 - .637* 1.124* 1.088* .977* .838 

20 – 25 ปี 4.451 - - .488* .451* .340 .201 
26 – 30 ปี 3.964 - - - -.036 .147 -.286 

31 – 35 ปี 4.000 - - - - -.111 -.250 

36– 40 ปี 4.111 - - - - - -.139 
มากกว่า 40 ปี 4.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.160 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปีและ36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีและ31 – 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 
25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.161 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์ 
                    /เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
                      แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.624 1.435 

14.811* .000 

20-25 ปี 3.278 1.740 

26-30 ปี 2.940 1.713 
31-35 ปี 3.086 1.560 

36-40 ปี 3.000 1.500 

มากกว่า 40 ปี 3.250 1.708 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.161 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.162 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
                     ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.624 - 1.346* 1.684* 1.538* 1.624* 1.374 
20 – 25 ปี 3.278 - - .338 .192 .278 .028 

26 – 30 ปี 2.940 - - - -.146 -.060 -.310 
31 – 35 ปี 3.086 - - - - .086 -.164 

36– 40 ปี 3.000 - - - - - -.250 

มากกว่า 40 ปี 3.250 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.162 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปีและ
36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.163 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.840 1.346 

6.052* .000 

20-25 ปี 4.104 1.471 

26-30 ปี 3.855 1.531 
31-35 ปี 4.000 1.350 

36-40 ปี 4.222 1.563 
มากกว่า 40 ป ี 4.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.163 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.164 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.840 - .736* .985* .840* .618 .090 

20 – 25 ปี 4.104 - - .249 .104 -.118 -.646 
26 – 30 ปี 3.855 - - - -.145 -.367 -.895 

31 – 35 ปี 4.000 - - - - -.222 -.750 
36– 40 ปี 4.222 - - - - - -.528 

มากกว่า 40 ป ี 4.750 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.164 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.165 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
                     ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 1.263 

6.922* .000 

20-25 ปี 3.903 1.561 

26-30 ปี 3.759 1.411 

31-35 ปี 3.886 1.323 
36-40 ปี 4.222 1.564 

มากกว่า 40 ปี 4.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.165 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.166 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
                      ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 - .841* .985* .858* .522 -.006 

20 – 25 ปี 3.903 -  .144 .017 -.319 -.847 
26 – 30 ปี 3.759 - - - -.127 -.463 -.991 

31 – 35 ปี 3.886 - - - - -.337 -.864 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - -.528 
มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.166 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
อายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
มากกว่า  
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ตารางที ่4.167 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.760 1.214 

7.296* .000 

20-25 ปี 3.979 1.335 

26-30 ปี 3.867 1.350 
31-35 ปี 3.857 1.167 

36-40 ปี 4.222 1.564 
มากกว่า 40 ป ี 4.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.167 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.168 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.760 - .781* .893* .903* .538 .010 

20 – 25 ปี 3.979 - - .112 .122 -.243 -.771 
26 – 30 ปี 3.867 - - - .010 -.355 -.883 

31 – 35 ปี 3.857 - - - - -.365 -.893 
36– 40 ปี 4.222 - - - - - -.528 

มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.168 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.169 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.904 1.088 

10.013* .000 

20-25 ปี 4.069 1.377 

26-30 ปี 3.807 1.383 

31-35 ปี 3.800 1.232 
36-40 ปี 4.222 1.564 

มากกว่า 40 ปี 4.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.169 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.170 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
                     เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.904 - .835* 1.097* 1.104* .682 .154 

20 – 25 ปี 4.069 - - .262 .269 -.153 -.681 
26 – 30 ปี 3.807 - - - .007 -.415 -.943 

31 – 35 ปี 3.800 - - - - -.422 -.950 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - -.528 
มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.170 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 

การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่อายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 
ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
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ตารางที ่4.171 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 3.960 1.394 

8.370* .000 

20-25 ปี 3.160 1.470 

26-30 ปี 2.964 1.452 

31-35 ปี 2.943 1.413 
36-40 ปี 2.333 1.323 

มากกว่า 40 ป ี 2.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.171ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.172 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม  
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ    
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.960 - .800* .996* 1.017* 1.627* 1.960* 
20 – 25 ปี 3.160 - - .196 .217 .826 1.160 

26 – 30 ปี 2.964 - - - .021 .631 .964 
31 – 35 ปี 2.943 - - - - .610 .943 

36– 40 ปี 2.333 - - - - - .333 

มากกว่า 40 ปี 2.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.172 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 
26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
อายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.173 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.752 1.730 

8.055* .000 

20-25 ปี 2.743 1.761 

26-30 ปี 2.506 1.557 
31-35 ปี 2.686 1.549 

36-40 ปี 2.333 1.323 
มากกว่า 40 ปี 1.750 1.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.173 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.174 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม    
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.752 - 1.009* 1.246* 1.066* 1.419* 2.002* 

20 – 25 ปี 2.743 - - .237 .057 .410 .993 
26 – 30 ปี 2.506 - - - -.180 .173 .756 

31 – 35 ปี 2.686 - - - - .352 .936 

36– 40 ปี 2.333 - - - - - .583 
มากกว่า 40 ปี 1.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.174 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 
– 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ า
กว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  
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ตารางที ่4.175 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.904 .346 

9.215* .000 

20-25 ปี 5.750 .664 

26-30 ปี 5.687 .661 

31-35 ปี 5.200 .964 
36-40 ปี 5.111 .601 

มากกว่า 40 ปี 5.500 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.175 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.176 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                      ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
                      แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.904 - .154* .217* .704* .793* .404 
20 – 25 ปี 5.750 - - .063 .550* .639* .250 

26 – 30 ปี 5.687 - - - .487* .576* .187 

31 – 35 ปี 5.200 - - - - .089 -.300 
36– 40 ปี 5.111 - - - - - -.389 

มากกว่า 40 ปี 5.500 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.176 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 
ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี และ36 – 40 ปีอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.177 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.880 .414 

13.501* 000 

20-25 ปี 5.653 .839 

26-30 ปี 5.446 1.027 

31-35 ปี 4.829 1.043 
36-40 ปี 4.667 .866 

มากกว่า 40 ปี 4.750 .957 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.177 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
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ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.178 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.880 - .227* .434* 1.051* 1.213* 1.130* 

20 – 25 ปี 5.653 - - .207 .824* .986* .903* 
26 – 30 ปี 5.446 - - - .617* .779* .696 

31 – 35 ปี 4.829 - - - - .162 .079 

36– 40 ปี 4.667 - - - - - -.083 
มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.178 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปี, 
36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 
ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี และ36 – 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.179 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.904 .346 

13.539* .000 

20-25 ปี 5.528 .900 

26-30 ปี 5.301 1.045 

31-35 ปี 4.829 1.081 
36-40 ปี 5.000 .707 

มากกว่า 40 ปี 4.500 1.000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.179 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.180 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.904 - .376* .603* 1.075* .904* 1.404* 

20 – 25 ปี 5.528 - - .227* .699* .528 1.028* 

26 – 30 ปี 5.301 - - - .473* .301 .801 
31 – 35 ปี 4.829 - - - - -.171 .329 

36– 40 ปี 5.000 - - - - - .500 

มากกว่า 40 ปี 4.500 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.180 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 
ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 26 – 30 ,31 – 35 ปีและ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ31 – 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.181 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.216 .576 

15.667* .000 

20-25 ปี 4.694 .879 

26-30 ปี 4.289 .834 
31-35 ปี 4.486 .951 

36-40 ปี 5.111 .601 

มากกว่า 40 ปี 4.750 .957 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.181 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.182 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.216 - .522* .927* .730* .105 .466 

20 – 25 ปี 4.694 - - .405* .209 -.417 -.056 

26 – 30 ปี 4.289 - - - -.197 -.822* -.461 
31 – 35 ปี 4.486 - - - - -.625* -.264 

36– 40 ปี 5.111 - - - - - .361 

มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.182 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 
25 ปี,26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 
30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
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เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 
40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 
40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.183 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป 
                      เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 1.263 

16.595* .000 

20-25 ปี 3.389 1.622 
26-30 ปี 3.084 1.602 

31-35 ปี 3.429 1.461 

36-40 ปี 3.333 1.118 
มากกว่า 40 ปี 3.500 1.732 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.183 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ยู ทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
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เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.184 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 - 1.355* 1.660* 1.315* 1.411* 1.244 
20 – 25 ปี 3.389 - - .305 -.040 .056 -.111 

26 – 30 ปี 3.084 - - - -.344 -.249 -.416 
31 – 35 ปี 3.429 - - - - .095 -.071 

36– 40 ปี 3.333 - - - - - -.167 

มากกว่า 40 ปี 3.500 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.184 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.185 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.912 1.122 

8.680* .000 

20-25 ปี 4.181 1.336 

26-30 ปี 3.916 1.442 
31-35 ปี 3.914 1.173 

36-40 ปี 4.889 .928 
มากกว่า 40 ป ี 5.000 .817 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.185 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.186 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
                      Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.912 - .731* .996* .997* .023* -.088 

20 – 25 ปี 4.181 - - .265 .266 -.708 -.819 
26 – 30 ปี 3.916 - - - .001 -.973* -1.084 

31 – 35 ปี 3.914 - - - - -.975* -1.086 
36– 40 ปี 4.889 - - - - - -.111 

มากกว่า 40 ป ี 5.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.186 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่อายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี ,31 – 35 ปีและ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
อายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่อายุ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend Of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่อายุ 36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.187 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4.800 1.244 

7.437* .000 

20-25 ปี 4.076 1.459 

26-30 ปี 3.783 1.380 
31-35 ปี 3.914 1.269 

36-40 ปี 4.778 .972 

มากกว่า 40 ป ี 4.750 0.957 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.187 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.188 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.800 - -.724* 1.017* .886* .022 .050 

20 – 25 ปี 4.076 - - .293 .162 -.701 -.674 

26 – 30 ปี 3.783 - - - -.131 -.995* -.967 
31 – 35 ปี 3.914 - - - - -.864 -.836 

36– 40 ปี 4.778 - - - - - .028 

มากกว่า 40 ปี 4.750 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.188 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend Of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 
25 ปี,26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 
40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
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เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.189 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 1.191 

7.401* .000 

20-25 ปี 4.056 1.250 

26-30 ปี 3.892 1.361 
31-35 ปี 3.943 1.259 

36-40 ปี 4.889 .928 

มากกว่า 40 ปี 5.250 .500 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.189 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.190 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
                     (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.744 - .688* .852* .801* -.145 -.506 

20 – 25 ปี 4.056 - - .164 .113 -.833 -1.194 
26 – 30 ปี 3.892 - - - -.051 -.997* -1.358* 

31 – 35 ปี 3.943 - - - - -.946* -1.307* 

36– 40 ปี 4.889 - - - - - -.361 
มากกว่า 40 ปี 5.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.190 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ า
กว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ
มากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend Of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ
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มากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.191 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
                     แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.896 1.061 

10.210* .000 

20-25 ปี 4.174 1.302 

26-30 ปี 3.807 1.401 
31-35 ปี 3.886 1.345 

36-40 ปี 4.889 .928 

มากกว่า 40 ปี 5.250 .500 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.191 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.192 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.896 - .722* 1.089* 1.010* .007 -.354 

20 – 25 ปี 4.174 - - .366* .288 -.715 -1.076 
26 – 30 ปี 3.807 - - - -.079 -1.082* -1.443* 

31 – 35 ปี 3.886 - - - - -1.003* -1.364* 

36– 40 ปี 4.889 - - - - - -.361 
มากกว่า 40 ปี 5.250 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.192 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,  
26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.193 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.168 1.384 

7.037* .000 

20-25 ปี 3.278 1.489 

26-30 ปี 3.386 1.659 
31-35 ปี 3.686 1.345 

36-40 ปี 4.667 .866 

มากกว่า 40 ปี 5.000 .817 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.193 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.194 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.168 - .890* .783* .482 -.499 -.832 
20 – 25 ปี 3.278 - - -.108 -.408 -1.389* -1.722* 

26 – 30 ปี 3.386 - - - -.300 -1.281* -1.615* 

31 – 35 ปี 3.686 - - - - -.981 -1.314 
36– 40 ปี 4.667 - - - - - -.333 

มากกว่า 40 ปี 5.000 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.194 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปีและ26 – 30 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.195 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                      เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.960 1.748 

7.767* .000 

20-25 ปี 2.861 1.815 

26-30 ปี 2.940 1.876 

31-35 ปี 3.486 1.634 
36-40 ปี 4.667 .866 

มากกว่า 40 ปี 5.000 .817 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.195 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.196 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.960 - 1.099* 1.020* .474 -.707 -1.040 

20 – 25 ปี 2.861 - - -.079 -.625 -1.806* -2.139* 

26 – 30 ปี 2.940 - - - -.546 -1.727* -2.060* 
31 – 35 ปี 3.486 - - - - -1.181 -1.514 

36– 40 ปี 4.667 - - - - - -.333 

มากกว่า 40 ปี 5.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.196 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีและ 26 – 30 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.197 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.952 .280 

13.043* .000 

20-25 ปี 5.722 .832 

26-30 ปี 5.663 .737 
31-35 ปี 4.971 1.071 

36-40 ปี 4.889 .782 

มากกว่า 40 ปี 5.500 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.197 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.198 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.952 - .230* .289* .981* 1.063* .452 
20 – 25 ปี 5.722 - - .060 .751* .833* .222 

26 – 30 ปี 5.663 - - - .691* .774* .163 
31 – 35 ปี 4.971 - - - - .083 -.529 

36– 40 ปี 4.889 - - - - - -.611 

มากกว่า 40 ปี 5.500 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.198 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 

(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี และ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.199 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.448 .856 

15.147* .000 

20-25 ปี 4.743 1.250 

26-30 ปี 4.554 1.232 

31-35 ปี 4.057 .998 
36-40 ปี 3.667 1.225 

มากกว่า 40 ปี 3.500 1.915 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.199 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.200 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend  
                     of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.448 - .705* .894* 1.391* 1.781* 1.948* 

20 – 25 ปี 4.743 - - .189 .686* 1.076* 1.243* 
26 – 30 ปี 4.554 - - - .497* .888* 1.054 

31 – 35 ปี 4.057 - - - - .391 .557 
36– 40 ปี 3.667 - - - - - .167 

มากกว่า 40 ปี 3.500 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.200 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ31 – 35 ปี และ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่อายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.201 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง 
                     กัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.752 .800 

3.034* .000 

20-25 ปี 4.507 1.183 
26-30 ปี 4.289 1.302 

31-35 ปี 4.371 1.285 

36-40 ปี 5.111 .782 
มากกว่า 40 ปี 5.500 1.000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.201 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.202 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตก 
                      ต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.752 - .245 .463* .381 -.359 -.748 

20 – 25 ปี 4.507 - - .218 .136 -.604 -.993 

26 – 30 ปี 4.289 - - - .082 -.822* -1.211* 
31 – 35 ปี 4.371 - - - - .740 -1.129 

36– 40 ปี 5.111 - - - - - -.389 

มากกว่า 40 ปี 5.500 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.202 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 

(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.203 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.104 .850 

8.325* .000 

20-25 ปี 4.611 1.085 

26-30 ปี 4.398 .883 

31-35 ปี 4.171 1.175 
36-40 ปี 4.222 1.564 

มากกว่า 40 ปี 4.000 2.160 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.203 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.204 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน 

 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.104 - .493* .706* .933* .882* 1.104* 
20 – 25 ปี 4.611 - - .214 .440* .389 .611 

26 – 30 ปี 4.398 - - - .226 .175 .398 

31 – 35 ปี 4.171 - - - - -.051 .171 
36– 40 ปี 4.222 - - - - - .222 

มากกว่า 40 ปี 4.000 - - - - - - 



188 

จากตารางที่ 4.204 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี,31 –
 35 ปี, 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า 

 
ตารางที ่4.205 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                    Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
                   ที่มอีายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.016 1.191 

5.454* .000 

20-25 ปี 4.472 1.389 

26-30 ปี 4.157 1.518 

31-35 ปี 4.057 1.413 
36-40 ปี 4.222 1.564 

มากกว่า 40 ปี 4.000 2.160 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.205 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.206 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of   
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.016 - .544* .859* .959* .794 1.016 

20 – 25 ปี 4.472 - - .316 .415 .250 .472 
26 – 30 ปี 4.157 - - - .100 -.066 .156 

31 – 35 ปี 4.057 - - - - -.165 .057 

36– 40 ปี 4.222 - - - - - .222 
มากกว่า 40 ปี 4.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.206 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี,  
26 – 30 ปีและ31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคที่อายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.207 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

 
อายุ 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
ค่า F 

 
P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.792 .776 

17.637* .000 

20-25 ปี 5.493 1.116 
26-30 ปี 5.265 1.371 

31-35 ปี 4.620 1.374 

36-40 ปี 3.444 2.007 
มากกว่า 40 ปี 2.250 2.500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.207 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.208 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend  
                     of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.792 - .299* .527* 1.163* 2.348* 3.542* 

20 – 25 ปี 5.493 - - .228 .865* 2.049* 3.243* 

26 – 30 ปี 5.265 - - - .637* 1.821* 3.015* 
31 – 35 ปี 4.620 - - - - -1.184* 2.379* 

36– 40 ปี 3.444 - - - - - 1.194 

มากกว่า 40 ปี 2.250 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.208 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปี,26 – 30 ปี,31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและ
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปญัหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ20 – 25 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปี,36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ26 – 30 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) มากกว่า 
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การศึกษา 
 

ตารางที ่4.209 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

1.29 .837 

2.597 .076 
จบปริญญาตรี 1.484 .947 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 1.211 .535 

 
จากตารางที่ 4.209 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ

เปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.210 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.884 .361 
26.001* .000 

จบปริญญาตรี 1.541 .560 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 1.632 .597 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.210 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมกีารศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.211 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
                     โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.884 - .343* .252* 

ปริญญาตรี 1.541 - - -.090 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.632 - - - 

 
จากตารางที่ 4.211 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่าผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมี
ประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า 

 
ตารางที ่4.212 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.875 .466 
45.666* .000 

จบปริญญาตรี 5.350 1.102 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.316 4.316 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.212 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
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ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.213 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.875 - .525* 1.559* 

ปริญญาตรี 5.350 - - 1.035* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.316 - - - 
 
จากตารางที่ 4.213 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา  ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.214 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.839 .636 

48.017* .000 
จบปริญญาตรี 5.153 1.272 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.947 1.311 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.214 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.215 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม      
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.839 - .686* 1.892* 

ปริญญาตรี 5.153 - - 1.206* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.947 - - - 
 
จากตารางที่ 4.215 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/  ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
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และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา  ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรอีย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.216 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.804 .694 

50.435* .000 
จบปริญญาตรี 4.796 1.149 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.053 1.545 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.216 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.217 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.804 - 1.007* 1.751* 

ปริญญาตรี 4.796 - - .744* 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.053 - - - 

 
จากตารางที่ 4.217 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.218 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.795 1.004 
20.643* .000 

จบปริญญาตรี 4.070 1.210 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.105 1.487 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.218 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend Of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.219 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.795 - .725* .689* 

ปริญญาตรี 4.070 - - -.035* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.105 - - - 
 

จากตารางที่ 4.219 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษา  ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.220 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.956 1.688 

12.632* .000 
จบปริญญาตรี 3.083 1.625 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.579 1.387 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.220 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.221 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
                      ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                      คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตร ี

3.956 - .864* .368 

ปริญญาตร ี 3.083 - - -.496 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3.579 - - - 
 

จากตารางที่ 4.221 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.222 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.500 1.319 
7.737* .001 

จบปริญญาตรี 3.968 1.491 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.789 1.619 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.222 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.223 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))        
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.500 - .532* .711* 

ปริญญาตรี 3.968 - - .179 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.789 - - - 
 
จากตารางที่ 4.223 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))
มากกว่า 
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ตารางที ่4.224 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                       ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.277 1.499 

.574 .564 
จบปริญญาตรี 4.121 1.398 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.316 1.416 

 
จากตารางที่ 4.224 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.225 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.281 1.371 
2.647 .072 

จบปริญญาตรี 4.006 1.268 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.789 1.619 
 
จากตารางที่ 4.225 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
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Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.226 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     การศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.420 1.300 

4.630* .010 
จบปริญญาตรี 4.013 1.377 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.000 1.333 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.226 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.227 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม     
                     Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.420 - .407* .420 

ปริญญาตรี 4.013 - - .013 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.000 - - - 
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จากตารางที่ 4.227 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญา
ตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.228 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.701 1.505 

4.978* .007 
จบปริญญาตรี 3.185 1.667 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.368 1.707 

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.228 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.229 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.701 - .516* .333 

ปริญญาตรี 3.185 - - -.184 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.368 - - - 

 
จากตารางที่ 4.229 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.230 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.304 1.922 

2.090 .125 
จบปริญญาตรี 2.911 1.802 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.263 1.628 

 
จากตารางที่ 4.230 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
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ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.231 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.906 .439 
24.659* .000 

จบปริญญาตรี 5.618 .851 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.895 1.100 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.231 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.232 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการ 
                      ศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.906 - .288* 1.012* 

ปริญญาตรี 5.618 - - .723* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.895 - - - 
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จากตารางที่ 4.232 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.233 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.813 .703 

57.238* .000 
จบปริญญาตรี 5.000 1.428 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.368 1.862 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.233 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.234 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตร ี

5.813 - .813* 2.444* 

ปริญญาตร ี 5.000 - - 1.632* 
สูงกว่าปริญญาตร ี 3.368 - - - 

 

จากตารางที่ 4.234 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.235 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.790 .706 

54.393* .000 
จบปริญญาตรี 4.739 1.537 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.789 1.751 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.235 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.236 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
                     ต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.790 - 1.051* 2.001* 

ปริญญาตรี 4.739 - - .949* 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.789 - - - 

 
จากตารางที่ 4.236 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.237 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                      Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มกีารศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.813 1.029 
19.031* .000 

จบปริญญาตรี 4.083 1.266 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.105 1.792 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.237 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.238 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.813 - .730* .707* 

ปริญญาตรี 4.083 - - -.023* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.105 - - - 
 
จากตารางที่ 4.238 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.239 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.902 1.736 

8.710* .000 
จบปริญญาตรี 3.166 1.644 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.526 1.646 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.239 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.240 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล           
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

3.902 - .736* .376 

ปริญญาตร ี 3.166 - - -.361 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3.526 - - - 
 

จากตารางที่ 4.240 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.241 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

4.491 1.339 
6.077* .003 

จบปริญญาตรี 3.994 1.542 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 3.947 1.545 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.241 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.242 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์  
                     (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.491 - .497* .544 

ปริญญาตรี 3.994 - - .046 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.947 - - - 
 
จากตารางที่ 4.242 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา  ต่ า
กว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.243 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.246 1.547 

.822 .440 
จบปริญญาตรี 4.045 1.482 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.105 1.449 

 
จากตารางที่ 4.243 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.244 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.250 1.382 

.931 .395 
จบปริญญาตรี 4.159 1.206 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.842 1.463 

 
จากตารางที่ 4.244 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
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Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.245 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     การศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.429 1.290 

4.824* .009 
จบปริญญาตรี 4.064 1.408 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.737 1.558 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.245 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.246 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภค 
                      ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.429 - .345* .692* 

ปริญญาตรี 4.064 - - .327 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.737 - - - 
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จากตารางที่ 4.246 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ า
กว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.247 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.567 1.471 

8.415* .000 
จบปริญญาตรี 2.968 1.474 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.842 1.772 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.247 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.248 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.567 - .599* .725* 

ปริญญาตรี 2.968 - - .126 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.842 - - - 
 
จากตารางที่ 4.248 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.249 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม   
                     Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.192 1.852 

3.989* .019 
จบปริญญาตรี 2.688 1.617 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.737 1.661 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.249 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.250 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.192 - .504* .455 

ปริญญาตรี 2.688 - - -.049 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.737 - - - 

 
จากตารางที่ 4.250 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS)มากกว่า 
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ตารางที ่4.251 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                      การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.933 .367 

21.735* .000 
จบปริญญาตรี 5.592 .869 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 5.16 .958 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.251ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.252 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.933 - -.768* 2.023* 

ปริญญาตรี 5.592 - - 1.255* 

สูงกว่าปริญญาตรี 5.16 - - - 

 
จากตารางที่ 4.252 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ี
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.253 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภค 
                     ที่มกีารศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.813 .657 

46.641* .000 
จบปริญญาตรี 5.045 1.407 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.789 1.686 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.253 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.254 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.813 - 1.116* 1.878* 

ปริญญาตรี 5.045 - - .761* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.789 - - - 
 
จากตารางที่ 4.254 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ า
กว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.255 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.772 .762 
50.880* .000 

จบปริญญาตรี 4.656 1.624 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.895 1.663 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.255 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มกีารศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.256 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.772 - 1.116* 1.878* 

ปริญญาตรี 4.656 - - .761* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.895 - - - 
 

จากตารางที่ 4.256 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาทีต่่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.257 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
                     Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.826 1.003 

18.906* .000 
จบปริญญาตรี 4.089 1.379 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.053 1.615 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.257 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.258 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
                     Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.826 - .737* .773* 

ปริญญาตรี 4.089 - - .037 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.053 - - - 
 
จากตารางที่ 4.258 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรจีะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.259 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
                     เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

3.942 1.726 
9.898* .000 

จบปริญญาตรี 3.153 1.747 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 3.368 1.383 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.259 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.260 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
                     ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.942 - .789* .574* 

ปริญญาตรี 3.153 - - -.216 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.368 - - - 
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จากตารางที่ 4.260 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman ((ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.261 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.522 1.336 

7.057* .001 
จบปริญญาตรี 3.955 1.619 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.158 1.425 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.261 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.262 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.522 - .567* .364 

ปริญญาตรี 3.955 - - -.203 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.158 - - - 

 
จากตารางที่ 4.262 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป
ไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.263 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
                     ในโพสต์หรอืบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.237 1.477 

1.421 .243 
จบปริญญาตรี 4.000 1.463 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.368 1.383 
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จากตารางที่ 4.263 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.264 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.304 1.365 
1.454 .235 

จบปริญญาตรี 4.076 1.279 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.053 1.508 
 
จากตารางที่ 4.264 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.265 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.455 1.284 

5.323* .005 
จบปริญญาตรี 4.006 1.394 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.105 1.524 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.265 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.266 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว 
                     เกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.455 - .449* .350 

ปริญญาตรี 4.006 - - -.099 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.105 - - - 
 

จากตารางที่ 4.266 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ี
มีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ า
กว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.267 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 
                     ที่มกีารศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.589 1.449 
8.816* .000 

จบปริญญาตรี 3.006 1.474 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.737 1.695 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.267 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.268 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.589 - .583* .852* 

ปริญญาตรี 3.006 - - .270 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.737 - - - 

 
จากตารางที่ 4.268 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.269 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
                    ที่มกีารศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.201 1.841 
3.927* .020 

จบปริญญาตรี 2.701 1.603 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.789 1.653 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.269 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.270 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม   
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.201 - .500* .411 

ปริญญาตรี 2.701 - - -.089 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.789 - - - 

 
จากตารางที่ 4.270 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ตารางที ่4.271 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม   
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.888 .484 

23.815* .000 
จบปริญญาตรี 5.554 .737 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 5.105 .809 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.271 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.272 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตก 
                     ต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.888 - .334* .783* 

ปริญญาตรี 5.554 - - .449* 
สูงกว่าปริญญาตรี 5.105 - - - 

 
จากตารางที่ 4.272 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.273 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.853 .5363 

44.263* .000 
จบปริญญาตรี 5.331 1.009 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.368 1.065 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.273 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.274 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.853 - .522* 1.484* 

ปริญญาตรี 5.331 - - .963* 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.368 - - - 

 
จากตารางที่ 4.274 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษา
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

ตารางที ่4.275 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.853 .502 

48.727* .000 
จบปริญญาตรี 5.134 1.087 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.684 .749 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.275 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.276 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.853 - .719* 1.169* 

ปริญญาตรี 5.134 - - .450* 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.684 - - - 

 
จากตารางที่ 4.276 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.277 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.933 .769 
11.563* .000 

จบปริญญาตรี 4.516 .931 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.842 .765 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.277 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภค
ที่มีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.278 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                    ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.933 - .417* .091 

ปริญญาตรี 4.516 - - -.326 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.842 - - - 
 
จากตารางที่ 4.278 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.279 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                    หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.022 1.674 
8.437* .000 

จบปริญญาตรี 3.344 1.551 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.947 .970 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.279 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.280 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
                     ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.022 - .678* .075 

ปริญญาตรี 3.344 - - -.603 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.947 - - - 
 

จากตารางที่ 4.280 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.281 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.558 1.240 

6.061* .002 
จบปริญญาตรี 4.089 1.434 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.158 1.119 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.281 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.282 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.558 - .469* .400 

ปริญญาตรี 4.089 - - -.069 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.158 - - - 
 

จากตารางที่ 4.282 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรจีะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ า
กว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.283 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.295 1.480 
.683 .506 

จบปริญญาตรี 4.159 1.308 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.474 1.219 
 
จากตารางที่ 4.283 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.284 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.299 1.358 

.407 .666 
จบปริญญาตรี 4.223 1.180 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.053 1.508 

 

จากตารางที่ 4.284 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.285 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     การศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.451 1.305 

2.421 .090 
จบปริญญาตรี 4.178 1.298 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.053 1.508 

 

จากตารางที่ 4.285 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมี
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การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.286 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                    เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.701 1.466 

.523 .593 
จบปริญญาตรี 3.580 1.622 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.895 1.370 
 

จากตารางที่ 4.286 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมกีารศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.287 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                    เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.313 1.882 
.909 .404 

จบปริญญาตรี 3.306 1.842 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.895 1.370 
 
จากตารางที่ 4.287 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.288 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of     
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.933 .379 

41.010* .000 
จบปริญญาตรี 5.478 .951 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.684 1.003 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.288 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.289 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.933 - .455* 1.249* 

ปริญญาตรี 5.478 - - .794* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.684 - - - 
 

จากตารางที่ 4.289 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.290 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of    
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.094 1.035 

19.841* .000 
จบปริญญาตรี 4.599 1.305 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.579 1.346 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.290 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.291 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.094 - .495* 1.515* 

ปริญญาตรี 4.599 - - 1.020* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.579 - - - 
 
จากตารางที่ 4.291 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.292 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.656 .875 

4.783* .009 
จบปริญญาตรี 4.350 1.079 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.947 1.121 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.292 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.293 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of     
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา  
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.656 - .306* -.291 

ปริญญาตรี 4.350 - - -.597* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.947 - - - 
 
จากตารางที่ 4.293 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า 
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ตารางที ่4.294 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.844 .955 

8.551* .000 
จบปริญญาตรี 4.401 1.154 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.789 .918 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.294 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.295 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคที่มีการศึกษา 
                      แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.844 - .443* .054 

ปริญญาตรี 4.401 - - -.388 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.789 - - - 

 

จากตารางที่ 4.295 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
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การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ า
กว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า 
 

ตารางที ่4.296 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มกีารศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

4.879 1.091 

16.905* .000 
จบปริญญาตรี 4.076 1.639 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 4.158 1.608 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.296 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.297 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตร ี

4.879 - .803* .722* 

ปริญญาตร ี 4.076 - - -.082 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4.158 - - - 
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จากตารางที่ 4.297 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.298 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.763 .723 
38.853* .000 

จบปริญญาตรี 5.051 1.539 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.684 1.635 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.298 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.299 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.763 - .712* 2.079* 

ปริญญาตรี 5.051 - - 1.367* 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.684 - - - 

 
จากตารางที่ 4.299 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรีจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 
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อาชีพ 
 

ตารางที ่4.300 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1.340 .882 

.400 .809 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.357 .826 

พนักงานบริษัทเอกชน 1.391 .866 

ธุรกิจส่วนตัว 1.431 .944 
อ่ืนๆ 1.000 .000 
 

จากตารางที่ 4.300 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.301 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ 
                     มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1.890 .398 

10.846* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.536 .508 
พนักงานบริษัทเอกชน 1.591 .511 

ธุรกิจส่วนตัว 1.608 .569 
อ่ืนๆ 1.500 .548 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.301 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.302 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
                      โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

1.890 - .354* .299* .282* .390 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.536 - - -.056 -.072 .036 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.591 - - - -.017 .091 

ธุรกิจส่วนตัว 1.608 - - - - .108 

อ่ืนๆ 1.500 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.302 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ
ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศพัท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ,พนักงานบริษัทเอกชน
และธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า  
 

ตารางที ่4.303 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.805 .591 

14.486* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.821 1.416 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.635 .902 
ธุรกิจส่วนตัว 5.078 1.036 

อ่ืนๆ 5.833 .408 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.303 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.304 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม       
                     Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.805 - .984* .170 .727* -.028 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.821 - - -.813* -.257 -1.012* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.635 - - - .556* -.199 

ธุรกิจส่วนตัว 5.078 - - - - -.755* 
อ่ืนๆ 5.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.304 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
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และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.305 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.760 .791 

17.083* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.643 1.592 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.548 1.020 

ธุรกิจส่วนตัว 4.863 1.297 
อ่ืนๆ 4.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.305 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.306 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

5.760 - 1.117* .212 .897* 1.760* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.643 - - -.905* -.220 .643 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.548 - - - .685* 1.548* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.863 - - - - .863* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.306 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจ
ส่วนตัวและอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Line) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.307 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.640 .972 

11.163* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.571 1.345 
พนักงานบริษัทเอกชน 5.261 1.383 

ธุรกิจส่วนตัว 4.608 1.429 

อ่ืนๆ 5.667 .516 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.307 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.308 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

5.640 - 1.069* .379* 1.032* -.027 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.571 - - -.689* -.036 -1.095* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.261 - - - .653* -.406 

ธุรกิจส่วนตัว 4.608 - - - - -1.059* 

อ่ืนๆ 5.667 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.308 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ,
พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ
อ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.309 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.865 1.026 

15.579* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.500 1.106 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.948 1.131 
ธุรกิจส่วนตัว 4.059 1.256 

อ่ืนๆ 5.167 .753 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.309 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.310 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.865 - .365 .917* .806* -.302 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.500 - - .552* .441 -.667 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.948 - - - .111 -1.219* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.059 - - - - -1.108* 

อ่ืนๆ 5.167 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.310 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman(
ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.311 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                       เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                      คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.065 1.629 

8.976* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.250 1.206 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.991 1.735 
ธุรกิจส่วนตัว 3.353 1.659 

อ่ืนๆ 2.833 1.169 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.311 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.312 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                    คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.065 - .815* 1.074* .712* 1.232 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.250 - - .259 -.103 .417 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.991 - - - -.362 .158 

ธุรกิจส่วนตัว 3.353 - - - - .520 
อ่ืนๆ 2.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.312 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชนและ
ธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
 
 
 



263 

ตารางที ่4.313 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.525 1.385 

3.795* .005 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.179 1.362 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.930 1.406 

ธุรกิจส่วนตัว 4.020 1.476 

อ่ืนๆ 4.000 1.789 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.313 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.314 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.525 - .346 .595* .505* .525 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.179 - - .248 .159 .179 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.930 - - - -.089 -.067 

ธุรกิจส่วนตัว 4.020 - - - - .020 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.314 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
และธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Banner Website))
มากกว่า  
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ตารางที ่4.315 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.505 1.396 

4.675* .001 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.250 1.266 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.826 1.529 

ธุรกิจส่วนตัว 3.941 1.462 

อ่ืนๆ 4.333 .516 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.315 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.316 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.505 - .255 .679* .564* .172 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.250 - - .424 .309 -.083 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.826 - - - -.115 -.507 

ธุรกิจส่วนตัว 3.941 - - - - -.392 

อ่ืนๆ 4.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.316 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า  
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ตารางที ่4.317 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                    Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))                 
                   ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.385 1.344 

3.868* .004 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.250 1.005 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.791 1.321 

ธุรกิจส่วนตัว 4.000 1.428 

อ่ืนๆ 4.000 1.549 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.317 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.318 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.385 - .135 .594* .385 .385 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.250 - - .459 .250 .250 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.791 - - - -.209 -.209 

ธุรกิจส่วนตัว 4.000 - - - - .000 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.318 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ี 
มีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.319 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                     แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.555 1.251 

7.340* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.214 1.166 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.739 1.409 

ธุรกิจส่วนตัว 4.118 1.380 

อ่ืนๆ 4.500 .548 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.319 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.320 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                      อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.555 - .341 .816* .437* .055 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.214 - - .475 .097 -.286 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.739 - - - -.379 -.761 

ธุรกิจส่วนตัว 4.118 - - - - -.382 

อ่ืนๆ 4.500 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.320 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
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ตารางที ่4.321 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.715 1.564 

2.78* .026 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.250 1.506 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.148 1.738 
ธุรกิจส่วนตัว 3.529 1.332 

อ่ืนๆ 2.833 1.169 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.321 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail)ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.322 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

3.715 - .465 .567* .186 .882 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.250 - - .475 .102 -.279 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.148 - - - -.382 .382 

ธุรกิจส่วนตัว 3.529 - - - - .696 
อ่ืนๆ 2.833 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.322 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.323 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.410 1.897 

2.907* .022 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.036 1.478 
พนักงานบริษัทเอกชน 2.704 2.004 

ธุรกิจส่วนตัว 3.255 1.495 
อ่ืนๆ 2.500 1.225 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.323 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.324 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

3.410 - .374 .706* .155 .910 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.036 - - .331 -.219 .536 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.704 - - - .551 .204 

ธุรกิจส่วนตัว 3.255 - - - - .755 

อ่ืนๆ 2.500 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.324 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  
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ตารางที ่4.325 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.885 .483 

10.030* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.214 1.166 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.791 .719 
ธุรกิจส่วนตัว 5.392 .874 

อ่ืนๆ 5.667 .516 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.325 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.326 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

5.885 - .671* .094 .493* .218 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.214 - - -.577 -.178 -.452 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.791 - - - .399* .125 

ธุรกิจส่วนตัว 5.392 - - - - -.275 
อ่ืนๆ 5.667 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.326 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และ
ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.327 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.715 .921 

19.181* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.179 1.982 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.478 1.180 

ธุรกิจส่วนตัว 4.647 1.383 
อ่ืนๆ 4.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.327 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.328: ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ   
                    เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

5.715 - 1.536* .237 1.068* 1.715* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.179 - - -1.300* -.469 .179 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.478 - - - .831* 1.478 

ธุรกิจส่วนตัว 4.647 - - - - .647 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.328 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
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ตารางที ่4.329 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                      Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.560 1.001 

14.079* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.357 1.592 
พนักงานบริษัทเอกชน 5.226 1.408 

ธุรกิจส่วนตัว 4.471 1.419 

อ่ืนๆ 5.333 .516 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.329 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.330 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

5.560 - 1.293* .424* 1.179* .317 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.357 - - -.869* -.113 .179 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.226 - - - .756* -1.072 

ธุรกิจส่วนตัว 4.471 - - - - -.863 

อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.330 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

 

ตารางที ่4.331 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.900 1.051 

17.152* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.643 1.096 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.861 1.206 

ธุรกิจส่วนตัว 4.157 1.317 

อ่ืนๆ 5.167 .7528 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.331 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
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อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.332 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.900 - .257* 1.039* .743* -.267 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.643 - - .782* .486 -.524 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.861 - - - -.296 -1.356* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.157 - - - - -1.010* 
อ่ืนๆ 5.167 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.332 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
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ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))มากกว่า  
 
ตารางที ่4.333 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.040 1.659 

8.572* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.679 1.278 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.930 1.740 

ธุรกิจส่วนตัว 3.373 1.766 
อ่ืนๆ 3.000 .365 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.333 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.334 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                      คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.040 - .361 1.110* .668* 1.040 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.679 - - .748* .306 .069 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.930 - - - -.442 -.070 

ธุรกิจส่วนตัว 3.373 - - - - .373* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.334 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
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ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.335 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.535 1.414 

3.965* .004 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.357 1.283 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.930 1.491 

ธุรกิจส่วนตัว 4.000 1.342 
อ่ืนๆ 3.833 2.041 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.335 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.336 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.535 - .178 .605* .535* .702 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.357 - - .427 .357 .524 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.930 - - - -.427 .097 

ธุรกิจส่วนตัว 4.000 - - - - .167 

อ่ืนๆ 3.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.336 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
นักเรียน  นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.337 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.455 1.469 

4.720* .001 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.321 1.335 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.783 1.621 

ธุรกิจส่วนตัว 3.784 1.376 
อ่ืนๆ 4.000 .894 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.337 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.338 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.455 - .134 .672* .671* .455 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.321 - - .539 .537 .321 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.783 - - - -.002 -.217 

ธุรกิจส่วนตัว 3.784 - - - - -.216 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.338 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า  
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ตารางที ่4.339 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.385 1.333 

2.584* .037 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.250 1.143 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.904 1.304 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 1.294 

อ่ืนๆ 4.167 1.472 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.339 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

ตารางที ่4.340 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.385 - .135 .481* .307 .218 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.250 - - .346 .172 .083 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.904 - - - -.174 -.262 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 - - - - -.088 

อ่ืนๆ 4.167 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.340 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกตา่งจาก
ผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.341 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.590 1.229 

7.909* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.143 1.380 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.748 1.438 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 1.354 

อ่ืนๆ 4.667 1.211 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.341 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.342 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.590 - .447 .842* .512* -.077 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.143 - - .395 .064 -.524 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.748 - - - -.331 -.919 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 - - - - -.588 

อ่ืนๆ 4.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.342 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
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ตารางที ่4.343 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                      Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.595 1.507 

4.329* .002 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.036 1.551 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.904 1.550 
ธุรกิจส่วนตัว 3.196 1.281 

อ่ืนๆ 3.000 .894 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.343 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที ่4.344 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

3.595 - .559 .691* .399 .595 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.036 - - .131 -.160 .036 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.904 - - - -.292 -.096 

ธุรกิจส่วนตัว 3.196 - - - - .196 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.344 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.345 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.300 1.829 

4.127* .003 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.821 1.492 
พนักงานบริษัทเอกชน 2.487 1.803 

ธุรกิจส่วนตัว 2.902 1.375 
อ่ืนๆ 2.667 1.033 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.345 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.346 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน 
/ นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

3.300 - .479 .813* .398 .633 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.821 - - .335 -.081 .155 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.487 - - - -.415 -.180 

ธุรกิจส่วนตัว 2.902 - - - 
- 
 

.235 

อ่ืนๆ 2.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.346 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  
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ตารางที ่4.347 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
                     ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.890 .479 

8.648* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.286 .117 
พนักงานบริษัทเอกชน 5.791 .707 

ธุรกิจส่วนตัว 5.451 .782 

อ่ืนๆ 5.833 .408 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.347 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.348 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.890 - .479 .813* .398 .633 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.286 - - .335 -.081 .155 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.791 - - - -.415 -.180 

ธุรกิจส่วนตัว 5.451 - - - - .235 
อ่ืนๆ 5.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.348 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  
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ตารางที ่4.349 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.730 .849 

17.747* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.286 1.761 
พนักงานบริษัทเอกชน 5.487 1.180 

ธุรกิจส่วนตัว 4.784. 1.346 

อ่ืนๆ 4.167 .408 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.349 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.350 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.730 - 1.444* .243 .946* 1.563* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.286 - - -1.201* -.499 .119 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.487 - - - .703* 1.320* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.784. - - - - .618 
อ่ืนๆ 4.167 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.350 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมี



297 

ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.351 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.605 1.051 

9.547* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.500 1.552 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.078 1.590 

ธุรกิจส่วนตัว 4.608 1.415 
อ่ืนๆ 5.333 .817 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.351 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มอีาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.352 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.605 - 1.105* .527* .997* .272* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.500 - - -.578* -.108 -.833 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.078 - - - .470 -.255 

ธุรกิจส่วนตัว 4.608 - - - - -.726 
อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.352 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.353 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
                     ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
                     (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.865 1.083 

13.689* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.607 1.227 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.896 1.273 
ธุรกิจส่วนตัว 4.275 1.297 

อ่ืนๆ 5.333 .817 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.353 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.354 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                      ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
                      Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.865 - .258 .969* .591* -.468 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.607 - - .712* .333 -.726 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.896 - - - -.379 -1.438* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.275 - - - - -1.059* 
อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.354 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน /นิสิต /นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
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อาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (คน้หาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.355 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
                     เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                     แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.045 1.705 

7.942* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.571 1.372 
พนักงานบริษัทเอกชน 2.948 1.801 

ธุรกิจส่วนตัว 3.451 1.665 

อ่ืนๆ 3.000 .894 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.355 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
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ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.356 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
                     ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.045 - .474 1.097* .594* 1.045 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.571 - - .624 .120 .571 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.948 - - - -.503 -.052* 

ธุรกิจส่วนตัว 3.451 - - - - .451 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.356 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและ
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ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman  (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์(KOL))มากกว่า  

 
ตารางที ่4.357 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
                     ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
                      ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.550 1.431 

4.228* .002 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.429 1.168 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.887 1.566 
ธุรกิจส่วนตัว 4.098 1.360 

อ่ืนๆ 3.833 2.041 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.357 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.358 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.550 - .121 .663* .452* .717 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.429 - - .542 .331 .595 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.887 - - 
 
- 

-.211 .054 

ธุรกิจส่วนตัว 4.098 - - - - .265 
อ่ืนๆ 3.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.358 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต /นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ 
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.359 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
                      ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.415 1.412 

5.772* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.536 1.071 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.661 1.555 

ธุรกิจส่วนตัว 4.059 1.448 

อ่ืนๆ 3.667 1.033 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.359 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.360 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                      ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment  
                      ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

4.415 - -.121 .754* .356* .748 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.536 - - .875* .477 .869 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.661 - - - -.398 -.006 

ธุรกิจส่วนตัว 4.059 - - - - .392 

อ่ืนๆ 3.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.360 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ)มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
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ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.361 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.405 1.342 

2.993* .019 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.321 1.091 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.887 1.343 
ธุรกิจส่วนตัว 4.078 1.309 

อ่ืนๆ 4.000 1.673 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.361 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.362 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.405 - .084 .518* .327 .405 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.321 - - .435 .243 .321 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.887 - - - -.192 -.113 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 - - - - .078 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.362 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.363 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.595 1.232 

8.330* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.393 1.133 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.730 1.435 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 1.369 

อ่ืนๆ 4.333 1.366 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.363 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.364 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.595 - .202 .865* .517* .262 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.393 - - .662* .314 .060 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.730 - - - -.348 -.603 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 - - - - -.255 
อ่ืนๆ 4.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.364 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นสิิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
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ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.365 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.600 1.494 

4.029* .003 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.964 1.598 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.957 1.547 
ธุรกิจส่วนตัว 3.216 1.189 

อ่ืนๆ 3.500 1.049 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.365 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.366 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม  
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
                      ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

3.600 - .636* .644* .384 .100 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.964 - - .008 .251 .536 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.957 - - - -.259 -.544 

ธุรกิจส่วนตัว 3.216 - - - - -.284 
อ่ืนๆ 3.500 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.366 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  
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ตารางที ่4.367 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรยีน/นิสิต/นักศึกษา 3.280 1.830 

3.518* .008 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.786 1.548 
พนักงานบริษัทเอกชน 2.530 1.789 

ธุรกิจส่วนตัว 2.961 1.311 

อ่ืนๆ 3.000 1.095 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.367 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.368 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

3.280 - .494 .750* .319 .280 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.786 - - .255 -.175 -.214 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.530 - - - -.430 -.470 

ธุรกิจส่วนตัว 2.961 - - - - -.039 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.368 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (SMS) มากกว่า  
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ตารางที ่4.369 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.845 .512 

5.518 .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.429 .790 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.687 .730 

ธุรกิจส่วนตัว 5.471 .731 
อ่ืนๆ 5.667 .516 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.369 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.370 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                     แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.845 - .416* .158* .374* .178 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.429 - - -.258 -.042 -.238 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.687 - - - .216* .020 

ธุรกิจส่วนตัว 5.471 - - - - -.196 
อ่ืนๆ 5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.370 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  
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ตารางที ่4.371 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                      เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.805 .640 

17.391* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.000 .903 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.600 .877 

ธุรกิจส่วนตัว 2.60 1.114 
อ่ืนๆ 4.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.371 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.372 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล   
                      ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.805 - .805* .205* .668* 1.805* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.000 - - -.600* -.137 1.000* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.600 - - - .463* 1.600* 

ธุรกิจส่วนตัว 2.60 - - - - 1.137* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.372 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
อาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.373 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                      Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.745 .702 

10.937* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.071 .813 
พนักงานบริษัทเอกชน 5.470 1.003 

ธุรกิจส่วนตัว 4.980 .990 
อ่ืนๆ 5.333 .516 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.373 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.374 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.745 - .673* .275* .765* .412 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.071 - - -.398* .091 -.262* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.470 - - - .489* .136 

ธุรกิจส่วนตัว 4.980 - - - - -.353* 
อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.374 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.375 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.060 .692 

18.193* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.786 .630 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.304 .910 
ธุรกิจส่วนตัว 4.569 .944 

อ่ืนๆ 5.333 .817 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.375 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.376 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล  
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                      ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.060 - .274 .758* .491* -.273 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.786 - - .481* .217 -.548 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.304 - - - -.264 -1.029* 

ธุรกิจส่วนตัว 
4.569 - - - 

- 
 

-.765* 

อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.376 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ 
นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 



323 

พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.377 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คน 
                     สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.150 1.588 

7.895* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.893 1.066 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.157 1.684 

ธุรกิจส่วนตัว 3.549 1.566 
อ่ืนๆ 3.000 .894 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.377 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.378 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทปูเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.150 - .251 .994* .601* 1.150 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.893 - - .736* .344 .893 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.157 - - - -.393 .157 

ธุรกิจส่วนตัว 3.549 - - - - .393 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.378 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.379 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website))  
                     ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.615 1.279 

4.383* .002 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.286 1.329 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.009 1.348 

ธุรกิจส่วนตัว 4.622 1.238 

อ่ืนๆ 3.833 2.041 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.379 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 

ตารางที ่4.380 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล    
                    ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
                    Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.615 - .329 .606* .399 .782 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.286 - - .277 .070 .452 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.009 - - - -.207 .175 

ธุรกิจส่วนตัว 4.6216 - - - - .382 
อ่ืนๆ 3.833 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.380 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.381 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.500 1.360 

5.586* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.536 1.036 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.800 1.489 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 1.339 

อ่ืนๆ 4.000 .894 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.381 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.382 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.500 - -.016 .720* .442* .520 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.536 - - .736* .457 .536 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.800 - - - -.278 -.200 

ธุรกิจส่วนตัว 4.078 - - - - .078 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.382 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน 
/ นิสิต / นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)มากกว่า  
 
ตารางที ่4.383 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.455 1.275 

3.531* .008 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.500 .962 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.930 1.296 
ธุรกิจส่วนตัว 4.118 1.366 

อ่ืนๆ 4.000 1.673 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.383 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.384 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรยีน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.455 - -.045 .525* .337 .455 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.500 - - .570* .382 .500 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.930 - - - -.187 -.070 

ธุรกิจส่วนตัว 4.118 - - - - .118 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.384 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))
แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
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ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
. 
ตารางที ่4.385 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.625 1.209 

7.694* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.464 1.14 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.817 1.348 
ธุรกิจส่วนตัว 4.176 1.424 

อ่ืนๆ 4.667 1.211 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.385 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.386 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน 

 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.625 - -.161 .808* .449* -.042 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.464 - - .647* .288 -.202 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.817 - - - -.359 -.849 

ธุรกิจส่วนตัว 4.176 - - - - -.490 
อ่ืนๆ 4.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.386 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า  
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ตารางที ่4.387 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.740 1.515 

3.903* .004 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.393 .875 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.304 1.671 

ธุรกิจส่วนตัว 3.843 1.347 

อ่ืนๆ 3.000 .894 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.387 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.388 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล  
                     ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต / 
นักศึกษา 

3.740 - -.653* .436* -.103* .740 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.393 - - 1.089* .550 1.393* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.304 - - - -.539* .304 

ธุรกิจส่วนตัว 3.843 - - - - .843 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.388 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail ) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.389 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.435 1..864 

4.203* .002 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.250 1.110 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.887 1.990 
ธุรกิจส่วนตัว 3.569 1.565 

อ่ืนๆ 2.500 1.225 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.389 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.390 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

3.435 - -.815* .548* -.134 .935 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
4.250 

- - 1.363* .681 1.750* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.887 - - - -.682* .387 

ธุรกิจส่วนตัว 3.569 - - - - 1.069 
อ่ืนๆ 2.500 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.390 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (E-mail) มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.391: ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                    Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.870 .484 

9.392* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.143 1.177 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.670 .896 
ธุรกิจส่วนตัว 5.373 .824 

อ่ืนๆ 5.667 .516 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.391 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.392 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.870 - .727* .200 .498* .203 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.143 - - -.527* -.230 -.524 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.670 - - - .297 .003 

ธุรกิจส่วนตัว 5.373 - - - - -.294 

อ่ืนๆ 5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.392 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  
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ตารางที ่4.393 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.155 1.090 

8.834* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.214 1.618 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.635 1.195 

ธุรกิจส่วนตัว 4.392 1.201 

อ่ืนๆ 4.167 .408 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.393 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที ่4.394 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา 

5.155 - .941* .520* .763* .988* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.214 - - -.421 -.178 .048 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.635 - - - .243 .468 

ธุรกิจส่วนตัว 4.392 - - - - .226 

อ่ืนๆ 4.167 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.394 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.395 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.625 .953 

7.445* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.071 1.086 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.139 1.249 
ธุรกิจส่วนตัว 4.804 1.167 

อ่ืนๆ 5.333 1.211 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.395 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 



340 

ตารางที ่4.396 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                     แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.625 - -.446* .486* -.179 -.708 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.071 - - .932* .268 -.262 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.139 - - - -.665* -1.194* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.804 - - - - -.529 
อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.396 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (คน้หาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.397 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคที่มีอาชีพ 
                     แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.885 .973 

5.410* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.786 .917 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.374 1.004 
ธุรกิจส่วนตัว 4.412 1.359 

อ่ืนๆ 4.667 .817 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.397 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.398 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend  
                      of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.885 - .099 .511* .473* .218 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.786 - - .412 .374 .119 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.374 - - - -.038 -.293 

ธุรกิจส่วนตัว 4.412 - - - - -.255 
อ่ืนๆ 4.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.398 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ) มากกว่า  
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ตารางที ่4.399 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มอีาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.825 1.266 

5.437* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.607 1.257 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.252 1.504 

ธุรกิจส่วนตัว 4.020 1.543 

อ่ืนๆ 4.000 1.673 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.399 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.400 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                      อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.825 - .218 .573* .805* .825 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.607 - - .355 .588 .607 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.252 - - - .233 .252 

ธุรกิจส่วนตัว 4.020 - - - - .020 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.400 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า  
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ตารางที ่4.401 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5.730 .837 

25.087* .000 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.107 1.707 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.583 1.009 

ธุรกิจส่วนตัว 4.373 1.811 
อ่ืนๆ 
 

4.667 1.506 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.401 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



346 

ตารางที ่4.402 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.730 - 1.623* .147 1.358* 1.063* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.107 - - -1.476 -.265 -.560 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.583 - - - 1.210* .916 

ธุรกิจส่วนตัว 4.373 - - - - -.294 

อ่ืนๆ 4.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.402 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า  
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รายได้ต่อเดือน 
 

ตารางที ่4.403 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.177 .638 

2.637* .023 

10001-20000 1.482 .997 

20001-30000 1.485 .949 
30001-40000 1.429 .978 

40001-50000 1.000 .000 

มากกว่า 50000 1.091 .301 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.403 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ

เปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.404 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 
                     ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.177 - -.305* -.307* -.251 .177 .087 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.482 - - -.003 .054 .482 .391 

20,001 - 
30,000
บาท 

1.485 - - - .056 .485 .394 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.429 - - - - .429 .338 

40,001 - 
50,000
บาท 

1.000 - - - - - -.091 

มากกว่า 
50,000
บาท 

1.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.404 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่าผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของ
อุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท และ20,001 - 
30,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้2 0,001 - 30,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า 
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ตารางที ่4.405 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.968 .253 

12.515* .000 

10001-20000 1.714 .538 

20001-30000 1.576 .498 

30001-40000 1.381 .498 
40001-50000 1.400 .516 

มากกว่า 50000 1.455 .522 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.405 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.406 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
                      โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.968 - .254* .392* .587* .568* .513* 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.714 - - .139* .333* .314* .260 

20,001 - 
30,000
บาท 

1.576 - - - .195 .176 .121 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.381 - - - - -.019 -.074 

40,001 - 
50,000
บาท 

1.400 - - - - - -.055 

มากกว่า 
50,000
บาท 

1.455 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.406 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ

โทรศัพท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 
- 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ
40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได ้10,001 - 20,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า  

 
ตารางที ่4.407 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                      Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.839 .5468 

21.332* .000 

10001-20000 5.744 .7092 
20001-30000 5.242 1.216 

30001-40000 5.524 .814 
40001-50000 4.500 .707 

มากกว่า 50000 3.818 .982 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.407 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.408 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.839 - .095 .596* .315 1.339* 2.021* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.744 - - .502* .220 1.244* 1.926* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.242 - - - -.281 .742* 1.424* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.524 - - - - 1.024* 1.706* 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.500 - - - - - .682* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.818 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.408 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 
- 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
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10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 
- 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได ้30,001 - 40,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า   
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ตารางที ่4.409 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.790 .6899 

21.119* .000 

10001-20000 5.679 .8845 

20001-30000 5.061 1.311 

30001-40000 5.143 1.153 
40001-50000 3.700 1.567 

มากกว่า 50000 3.727 1.272 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.409 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



355 

ตารางที ่4.410 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.790 - .112 .730* .648* 2.090* 2.063* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.679 - - .618* .536* 1.979* 1.951* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.061 - - - -.082 1.361* 1.333* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.143 - - - - 1.443* 1.416* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - - - -.027 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.410 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend Of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.411 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.782 .6933 

23.488* .000 

10001-20000 5.482 1.148 
20001-30000 4.894 1.383 

30001-40000 4.857 1.526 

40001-50000 3.100 1.197 
มากกว่า 50000 3.273 1.272 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.411 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.412 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.782 - .300* .888* .925* 2.682* 2.510* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.482 - - .588* .625* 2.382* 2.209* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.894 - - - .037 1.794* 1.621* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.857 - - - - 1.794* 1.584* 

40,001 - 
50,000
บาท 

 
3.100 

- - - - - -.173 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.412 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  
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ตารางที ่4.413 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.040 .9661 

13.807* .000 

10001-20000 4.417 1.0857 
20001-30000 4.091 1.237 

30001-40000 3.952 1.117 

40001-50000 3.500 1.080 
มากกว่า 50000 3.273 1.272 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.413 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.414 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.040 - .624* .949* 1.088* 1.540* 1.768* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.417 - - .326* .464 .917* 1.144* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.091 - - - .139 .591 .818* 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.952 - - - - .452 .680 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.500 - - - - - .227 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.414 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.415 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.677 1.304 

18.436* .000 

10001-20000 3.167 1.705 
20001-30000 3.121 1.524 

30001-40000 2.762 1.671 

40001-50000 2.600 1.350 
มากกว่า 50000 3.091 1.221 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.415 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.416 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน  
                     สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.677 - 1.511* 1.556* 1.916* 2.077* 1.587* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.167 - - .046 .405 .567 .076 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.121 - - - .359 .521 .030 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.762 - - - - .162 -.329 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.600 - - - - - -.491 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.416 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.417 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.798 1.281 

6.439* .000 

10001-20000 4.125 1.423 

20001-30000 3.985 1.342 

30001-40000 3.619 1.627 
40001-50000 3.700 1.703 

มากกว่า 50000 3.545 1.214 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.417 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.418 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                    เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
                    ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.798 - .673* .814* 1.179* 1.098* 1.253* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.125 - - .140 .506 .425 .580 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.985 - - - .366 .285 .439 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.619 - - - - -.081 .074 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - - - .155 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.418 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000
บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโป
รโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.419 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
                     มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.782 1.253 

6.502* .000 

10001-20000 3.958 1.510 

20001-30000 4.106 1.337 
30001-40000 3.857 1.621 

40001-50000 4.100 1.450 

มากกว่า 50000 3.273 1.348 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.419 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.420 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.782 - .824* .676* .925* .682 1.510* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.958 - - -.148 .101 -.142 .686 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.106 - - - .249 .006 .833 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.857 - - - - -.243 .584 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.100 - - - - - .827 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.420 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.421 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.718 1.247 

7.096* .000 

10001-20000 3.923 1.295 

20001-30000 3.939 1.380 
30001-40000 3.810 1.289 

40001-50000 3.700 1.703 

มากกว่า 50000 3.545 1.128 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.421 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.422 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                    เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                    ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.718 - .795* .778* .908* 1.017* 1.172* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.923 - - -.017 .113 .223 .377 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.939 - - - .130 .239 .394 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.810 - - - - .110 .264 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - -  .155 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.422 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
รายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000บาท, 40,001 - 
50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
10,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.423 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.839 1.150 

8.327* .000 

10001-20000 4.024 1.371 

20001-30000 3.970 1.324 
30001-40000 3.762 1.375 

40001-50000 4.100 1.101 

มากกว่า 50000 3.455 1.128 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.423 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 



371 

ตารางที ่4.424 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.839 - .815* .869* 1.077* .739 1.384* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.024 - - .054 .262 -.076 .569 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.970 - - - .208 -.130 .515 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.762 - - - - -.338 .307 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.100 - - - - - .646 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.455 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.424 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
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20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาทและมากกว่า 50,000 บาทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.425 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
                     Legend of Swordman (Email) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.137 1.472 

6.824* .000 

10001-20000 3.256 1.512 

20001-30000 3.076 1.748 
30001-40000 3.000 1.517 

40001-50000 2.900 1.729 

มากกว่า 50000 3.455 1.214 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.425 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Email) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Email) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.426 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
                     เกม Legend of Swordman (Email) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.137 - .881* 1.061* 1.137* 1.237* .683 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.256 - - .180 .256 .356 -.199 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.076 - - - .076 .176 -.379 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.000 - - - - .100 -.455 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.900 - - - - - -.555 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.455 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.426 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Email) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend Of Swordman(Email)แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Email) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.427 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
                     Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.944 1.791 

7.382* .000 

10001-20000 2.810 1.834 
20001-30000 2.697 1.848 

30001-40000 2.571 1.630 

40001-50000 2.900 1.729 
มากกว่า 50000 3.364 1.206 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.427 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.428 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม    
                     Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.944 - 1.134* 1.247* 1.372* 1.044 .580 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.810 - - .113 .238 -.091 -.554 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.697 - - - .126 -.203 -.667 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.571 - - - - -.329 -.792 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.900 - - - - - -.464 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.364 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.428 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 
30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
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10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.429 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.895 .4565 

14.425* .000 

10001-20000 5.821 .6595 
20001-30000 5.621 .8184 

30001-40000 5.619 .5896 

40001-50000 5.300 1.059 
มากกว่า 50000 4.273 1.009 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.429 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.430 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.895 - .074* .274* .276 .595* 1.622* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.821 - - .200* .202 .5214* 1.549* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.621 - - - -.002 .321 1.346* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.619 - - - - .319 1.346* 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.300 - - - - - 1.027* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.430 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท
,20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้
10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า   
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ตารางที ่4.431 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.726 .868 

20.782* .000 

10001-20000 5.589 1.063 

20001-30000 4.985 1.514 

30001-40000 5.000 1.140 
40001-50000 3.200 1.398 

มากกว่า 50000 3.273 1.618 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.311 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.432 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.726 - .137 .741* .756* 2.526* 2.453* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.589 - - .604* .589* 2.389* 2.317* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.985 - - - -.015 1.785* 1.712* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.000 - - - - 1.800* 1.727* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.200 - - - - - -.073 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.432 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า  
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ตารางที ่4.433 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.758 .748 

13.106* .000 

10001-20000 5.470 1.183 

20001-30000 4.773 1.507 

30001-40000 4.714 1.554 
40001-50000 3.000 1.154 

มากกว่า 50000 3.273 1.272 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.433 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.434 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.758 - .288* .985* 1.044* 2.758* 2.485* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.470 - - .698* .756* 2.470* 2.198* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.773 - - - .058 1.773* 1.500* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.714 - - - - 1.714* 1.442* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.000 - - - - - -.273 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.434 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 
20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  
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ตารางที ่4.435 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.089 .937 

12.494* .000 

10001-20000 4.411 1.134 
20001-30000 4.045 1.364 

30001-40000 3.810 1.209 

40001-50000 3.900 1.792 
มากกว่า 50000 3.545 1.128 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.435 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



386 

ตารางที ่4.436 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.089 - .678* 1.043* 1.279* 1.189* 1.543* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.411 - - .365* .601* .511 .865* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.045 - - - .236 .146 .500 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.810 - - - - -.091 .264 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.900 - - - - - .355 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.436 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.437 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
                     หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.645 1.351 

16.179* .000 

10001-20000 3.179 1.749 
20001-30000 3.136 1.518 

30001-40000 2.667 1.623 

40001-50000 3.100 2.025 
มากกว่า 50000 3.091 1.221 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.437 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
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ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.438 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.645 - 1.467* 1.509* 1.979* 1.545* 1.554* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.179 - - .042 .512 .079 .088 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.136 - - - .470 .036 .046 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.667 - - - - -.433 -.424 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.100 - - - - - .009 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.091 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.438 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000บาทจะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.439 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.806 1.281 

6.160* .000 

10001-20000 4.131 1.335 

20001-30000 3.939 1.458 
30001-40000 3.571 1.399 

40001-50000 4.300 1.494 
มากกว่า 50000 3.636 1.206 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.439 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.440 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner   
                      Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.806 - .676* .867* 1.235* .507 1.170* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.131 - - .192 .560 -.169 .495 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.939 - - - .368 -.361 .303 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.571 - - - - -.729 -.065 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.300 - - - - - .664 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.636 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.440 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.441 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
                     ที่มรีายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.790 1.357 

7.322* .000 

10001-20000 3.839 1.545 
20001-30000 4.121 1.431 

30001-40000 3.667 1.527 
40001-50000 3.700 1.418 

มากกว่า 50000 3.545 1.293 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.441 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.442 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.790 - .951* .669* 1.124* 1.090* 1.245* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.839 - - -.282 .173 .139 .294 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.121 - - - .455 .421 .576 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.667 - - - - -.033 .121 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - - - .155 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.442 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.443 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
                    ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.750 1.187 

7.381* .000 

10001-20000 3.964 1.308 

20001-30000 3.879 1.330 
30001-40000 3.762 1.261 

40001-50000 4.500 1.179 

มากกว่า 50000 3.909 1.300 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.443 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.444 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
                     (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.750 - .786* .871* .988* .250 .841* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.964 - - -.282 .173 .139 .294 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.879 - - - .117 -.621 -.030 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.762 - - - - -.738 -.147 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.500 - - - - - .591 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.909 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.444 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
รายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.445 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     การศึกษาแตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.895 1.088 

9.692* .000 

10001-20000 4.006 1.421 

20001-30000 3.939 1.299 
30001-40000 3.667 1.354 

40001-50000 4.500 1.179 

มากกว่า 50000 3.545 1.369 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.445 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.446 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.895 - .889* .956* 1.229* .395 1.350* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.006 - - .067 .339 -.494 .461 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.939 - - - .273 -.561 .394 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.667 - - - - -.833 .121 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.500 - - - - - .955 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.446 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
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20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.447 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.952 1.408 

8.810* .000 

10001-20000 3.137 1.504 

20001-30000 2.848 1.384 
30001-40000 2.857 1.352 

40001-50000 2.000 1.333 

มากกว่า 50000 3.091 1.578 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.447 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.448 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.952 - .815* 1.103* 1.095* 1.952* .861 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.137 - - .288 .280 1.137* .046 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.848 - - - -.009 .849 -.242 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.857 - - - - .857 -.234 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.000 - - - - - -1.091 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.448 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 
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- 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail )มากกว่า  
 
ตารางที ่4.449 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.766 1.707 

8.594* .000 

10001-20000 2.696 1.791 

20001-30000 2.500 1.460 
30001-40000 2.381 1.466 

40001-50000 2.000 1.333 

มากกว่า 50000 3.091 1.814 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.449 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.450 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.766 - 1.070* 1.266* 1.385* 1.766* .675 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.696 - - .196 .316 .696 -.395 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.500 - - - .119 .500 .591 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.381 - - - - .381 -.710 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.000 - - - - - -1.091 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.450 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ

เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.451 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
                      ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค  
                      ที่มรีายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.895 .4909 

10.788* .000 

10001-20000 5.851 .5753 

20001-30000 5.591 .8940 
30001-40000 5.619 .5896 

40001-50000 5.300 1.060 

มากกว่า 50000 4.636 .809 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.451 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.452 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.895 - .044 .304* .276 .595 1.259* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.851 - - .260* .232 .551* 1.215* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.591 - - - -.028 .291 .955* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.619 - - - - 319 .983* 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.300 - - - - - .669* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.636 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.452 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 



403 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า   
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ตารางที ่4.453 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                    การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภค 
                    ที่มรีายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.685 .8589 

19.787* .000 

10001-20000 5.667 .9393 
20001-30000 4.985 1.452 

30001-40000 5.095 1.221 

40001-50000 3.500 1.716 
มากกว่า 50000 3.455 1.369 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.453 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.454 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.685 - .019 .701* .590* 2.186* 2.231* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.667 - - .682* .571* 2.167* 2.212* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.985 - - - -.110 1.485* 1.530* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.095 - - - - 1.595* 1.641* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.500 - - - - - .046 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.455 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.454 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 



406 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000  บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได4้0,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได2้0,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได4้0,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได ้30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
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ตารางที ่4.455 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.669 .9259 

17.209* .000 

10001-20000 5.464 1.213 
20001-30000 4.697 1.617 

30001-40000 4.571 1.860 

40001-50000 3.500 1.080 
มากกว่า 50000 3.273 .905 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.455 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มรีายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.456 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม  
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.669 - .205 .972* 1.098* 2.169* 2.397* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.464 - - .767* .893* 1.964* 2.192* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.697 - - - .126 1.197* 1.424* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.571 - - - - 1.071* 1.299* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.500 - - - - - .227 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.456 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกจิกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 



409 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000, บาท 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได ้40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได ้20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได ้40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 
30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  
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ตารางที ่4.457 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกจิกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ  
                     Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.089 .988 

11.780* .000 

10001-20000 4.435 1.161 
20001-30000 4.015 1.387 

30001-40000 3.714 1.384 

40001-50000 3.900 1.370 
มากกว่า 50000 3.818 1.251 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.457 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.458 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
                     Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.089 - .654* 1.074* 1.374* 1.189* 1.271* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.435 - - .419* .720* .535 .616 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.015 
 
- 

- - .301 .115 .197 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.714 
 
- 

- - - -.186 -.104 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.900 - - - - - .082 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.818 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.458 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 
บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

 

ตารางที ่4.459 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
                     เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร ์(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.637 1.416 

15.026* .000 

10001-20000 3.232 1.781 
20001-30000 3.076 1.582 

30001-40000 2.714 1.707 
40001-50000 3.200 1.619 

มากกว่า 5000 2.909 1.221 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.459 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
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พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.460 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
                     ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
                     ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.637 - 1.405* 1.561* 1.923* 1.437* 1.728* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.232 - - .156 .518 .032 .323 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.076 - - - .362 -.124 .167 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.714 - - - - -.486 -.195 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.200 - - - - - .291 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.909 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.460 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 
- 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.461 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.839 1.328 

6.009* .000 

10001-20000 4.143 1.482 

20001-30000 3.864 1.558 
30001-40000 3.714 1.419 

40001-50000 4.100 1.101 
มากกว่า 50000 3.909 1.375 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.461 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.462 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรม 
                     ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
                     (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกวา่ 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.839 - .696* .975* 1.124* .739 .930* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.143 - - .279 .429 .043 .234 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.864 - - - .149 -.236 -.046 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.714 - - - - -.386 -.195 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.100 - - - - - .191 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.909 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.462 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.463 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
                      โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.702 1.269 

5.940* .000 

10001-20000 3.875 1.556 

20001-30000 3.985 1.375 
30001-40000 3.714 1.521 

40001-50000 4.500 .972 

มากกว่า 50000 3.636 1.433 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.463 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.464 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ  
                     ในโพสต์หรอืบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.702 - .827* .717* .987* .202 1.065* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.875 - - -.110 .161 -.625 .239 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.985 - - - .271 -.5150 .349 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.714 - - - - -.786 .078 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.500 - - - - - .864 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.636 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.464 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.465 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.742 1.216 

6.445* .000 

10001-20000 4.006 1.325 

20001-30000 3.955 1.375 
30001-40000 3.714 1.309 

40001-50000 3.90010 1.370 

มากกว่า 50000 3.818 1.168 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.465 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.466 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
                     ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.742 - .736* .787* 1.028* .842* .924* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.006 - - .051 .292 .106 .188 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.955 - - - .240 .055 .136 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.714 - - - - -.186 -.104 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.900 - - - - - .082 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.818 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.466 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 

การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.467 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.911 1.075 

9.766* .000 

10001-20000 4.030 1.403 

20001-30000 3.955 1.329 

30001-40000 3.524 1.289 
40001-50000 3.900 1.370 

มากกว่า 50000 4.091 1.221 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.467 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.468 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
                     บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.911 - .882* .957* 1.388* 1.011* .820* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.030 - - .075 .506 .130 -.061 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.955 - - - .431 055 -.136 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.524 - - - - -.376 -.567 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.900 - - - - - -.191 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.468 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ี
มีรายได้แตกต่างกันพบว่า 



422 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 
บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.469 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
                     ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.960 1.399 

8.820* .000 

10001-20000 3.196 1.481 

20001-30000 2.864 1.435 
30001-40000 2.857 1.236 

40001-50000 2.100 1.449 

มากกว่า 50000 2.727 1.272 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.469 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.470 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.960 - .763* 1.096* 1.103* 1.860* 1.232* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.196 - - .333 .339 1.096* .469 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.864 - - - .007 .764 .136 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.857 - - - - .757 .130 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.100 - - - - - -.627 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.470 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.471 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.766 1.697 

8.200* .000 

10001-20000 2.732 1.786 

20001-30000 2.500 1.481 
30001-40000 2.476 1.504 

40001-50000 2.100 1.449 

มากกว่า 50000 2.727 1.421 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.471 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.472 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
                      ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.766 - 1.034* 1.266* 1.290* 1.666* 1.039 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.732 - - .232 .256 .632 .005 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.500 - - - .024 .400 -.227 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.476 - - - - .376 -.251 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.100 - - - - - -.627 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.472 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 



426 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.473 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.847 .511 

10.169* .000 

10001-20000 5.815 .573 
20001-30000 5.500 .790 

30001-40000 5.571 .676 
40001-50000 5.400 .843 

มากกว่า 50000 4.727 .647 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.473 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.474 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.847 - .031 .347* .275 .447* 1.120* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.815 - - .316* .244 .416* 1.088* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.500 - - - -.071 .100 .773* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.571 - - - - .171 .844* 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.400 - - - - - .673* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.474 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อย
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กว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้
10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า   
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ตารางที ่4.475 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมรีายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.758 .726 

15.886* .000 

10001-20000 5.756 .661 

20001-30000 5.242 .993 

30001-40000 5.238 1.04 
40001-50000 5.000 .943 

มากกว่า 50000 4.000 1.265 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.475 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.476 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
                     ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.758 - .002 .516* .520* .758* 1.758* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.756 - - .514* .518* .756* 1.756* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.242 - - - .004 .242 1.242* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.238 - - - - .238 1.238* 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.000 - - - - - 1.000* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.476 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได ้20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



432 

ตารางที ่4.477 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.798 .675 

17.602* .000 

10001-20000 5.637 .754 

20001-30000 5.212 1.015 

30001-40000 5.095 1.136 
40001-50000 4.400 .843 

มากกว่า 50000 4.091 .701 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.477 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.478 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.798 - .162 .586* .703* 1.398* 1.708* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.637 - - .425* .542* 1.237* 1.546* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.212 - - - .117 .812* 1.121* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.095 - - - - .695* 1.004* 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.400 - - - - - .309 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.091 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.478 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  
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ตารางที ่4.479 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี.                    
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.169 .695 

11.706* .000 

10001-20000 4.679 .829 
20001-30000 4.455 .931 

30001-40000 4.238 .889 

40001-50000 5.000 .943 
มากกว่า 50000 4.182 .405 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.479 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.480 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.169 - .491* .715* .931* .169* .988* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.679 - - .224 .441* -.321 .497* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.455 - - - .217 -.546* .273* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.238 - - - - -.762* .056 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.000 - - - - - .818* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.182 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.480 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000
บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman(
ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได ้10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได ้40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได ้40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได ้40,001 - 50,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman(
ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาทจะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman(
ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า   
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ตารางที ่4.481: ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                    เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
                    คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.750 1.266 

16.450* .000 

10001-20000 3.333 1.698 
20001-30000 3.288 1.367 

30001-40000 2.952 1.565 

40001-50000 3.700 1.495 
มากกว่า 50000 3.273 .905 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.481 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.482 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.750 - 1.417* 1.462* 1.798* 1.050* 1.477* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.333 - - .046 .381 -.367 .060 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.288 - - - .336 -.412 .015 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.952 - - - - -.748 -.320 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - - - .427 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.273 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.482 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ 
แคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.483 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.911 1.097 

7.895* .000 

10001-20000 4.214 1.367 

20001-30000 3.955 1.294 

30001-40000 3.667 1.592 
40001-50000 4.400 1.075 

มากกว่า 50000 3.909 1.136 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.483 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.484 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.911 - .697* .957* 1.245* .511 1.002* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.214 - - .260 .548 -.186 .305 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.955 - - - .288 -.446 .046 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.667 - - - - -.733 -.242 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.400 - - - - - .491 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.909 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.484 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาทและ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.485 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.774 1.229 

6.346* .000 

10001-20000 4.006 1.495 

20001-30000 4.061 1.226 
30001-40000 3.714 1.521 

40001-50000 4.800 1.033 

มากกว่า 50000 3.727 1.191 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.485 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.486 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                      ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.774 - .768* .714* 1.060* -.026 1.047* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.006 - - -.055 .292 -.794 .279 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.061 - - - .346 -.739 .333 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.714 - - - - -1.086* -.013 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.800 - - - - - 1.073 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.486 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 



444 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.487 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
                     Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.766 1.155 

5.986* .000 

10001-20000 4.048 1.261 

20001-30000 4.015 1.353 
30001-40000 3.905 1.261 

40001-50000 4.200 1.813 

มากกว่า 50000 3.909 1.136 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.487 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.488 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.766 - .719* .751* .861* .566 .857* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.048 - - .033 .143 -.152 .139 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.015 - - - .110 -.185 .106 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.905 - - - - -.295 -.004 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.200 - - - - - .291 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.909 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.488 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
รายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่าง
จากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.489 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
                     เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.935 1.010 

8.855* .000 

10001-20000 4.095 1.385 

20001-30000 4.045 1.221 
30001-40000 3.762 1.338 

40001-50000 4.200 1.813 

มากกว่า 50000 3.818 1.168 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.489 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีรายได้
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.490 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
                     ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.935 - .840* .890* 1.174* .736 1.117* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.095 - - .050 .333 -.105 .277 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.045 - - - .284 -.155 .227 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.762 - - - - -.438 -.056 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.200 - - - - - .382 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.818 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.490 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 
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- 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.491 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                     Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.113 1.410 

3.874* .002 

10001-20000 3.351 1.493 

20001-30000 3.591 1.664 
30001-40000 3.524 1.470 

40001-50000 4.000 1.764 

มากกว่า 50000 3.727 1.191 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.491 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.492 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 

 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.113 - .762* .522* .589 .113 .386 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.351 - - -.240 -.173 -.649 -.376 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.591 - - - -.067 -.409 -.136 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.524 - - - - -.476 -.204 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.000 - - - - - .273 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.727 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.492 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท 
และ 20,001 - 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท  
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จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-
mail) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.493 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
                      Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.927 1.721 

5.318* .000 

10001-20000 2.893 1.844 
20001-30000 3.227 1.888 

30001-40000 3.143 1.852 

40001-50000 4.000 1.764 
มากกว่า 50000 3.909 1.136 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.493 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.494 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล     
                     ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.927 - 1.035* .700* .785 -.073 .018 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.893 - - -.334 -.250 -1.107 -1.016 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.227 - - - .084 -.773 -.682 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.143 - - - - -.857 -.766 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.000 - - - - - .091 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.909 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.494 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล

ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท และ
20,001 - 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
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ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.495 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  

           Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.887 .544 

14.234* .000 

10001-20000 5.804 .631 
20001-30000 5.409 1.037 

30001-40000 5.571 .598 

40001-50000 5.100 .994 
มากกว่า 50000 4.364 .809 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.495 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.496 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.887 - .084 .478* .316 .787* 1.524* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.804 - - .395* .232 .704* 1.440* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.409 - - - -.162 .309 1.046* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.571 - - - - .471 1.208* 

40,001 - 
50,000
บาท 

5.100 - - - - - .736* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.364 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.496 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000บาทจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000
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บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000
บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 
บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า   
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ตารางที ่4.497 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.363 1.039 

13.755* .000 

10001-20000 4.821 1.107 

20001-30000 4.394 1.299 

30001-40000 4.381 .865 
40001-50000 3.500 1.581 

มากกว่า 50000 3.545 1.369 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.497 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.498 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.363 - .542* .969* .982* 1.863* 1.817* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.821 - - .428* .441 1.321* 1.276* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.394 - - - .013 .894* .849* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.381 - - - - .881* .836* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.500 - - - - - -.046 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.498 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า   
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ตารางที ่4.499 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

 
รายได้ 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
ค่า F 

 
P 

น้อยกว่า 10000 4.750 .880 

1.509 .186 

10001-20000 4.464 1.088 

20001-30000 4.424 1.510 
30001-40000 4.286 1.231 

40001-50000 4.800 1.229 

มากกว่า 50000 4.636 .809 
 
จากตารางที่ 4.499 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคที่มรีายได้แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.500 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคที่มีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.073 .912 

8.635* .000 

10001-20000 4.595 .974 
20001-30000 4.515 1.153 

30001-40000 4.238 1.044 

40001-50000 3.700 1.703 
มากกว่า 50000 3.818 .751 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.500 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.501 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.073 - .477* .557* .835* 1.373* 1.254* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.595 - - .080 .357 .895* .777* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.515 - - - .277 .815* .697* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.238 - - - - .538 .420 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.700 - - - - - -.118 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.818 - - - - - 
 
- 

 
จากตารางที่ 4.501 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
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20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 
50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 
50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 
30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า  
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ตารางที ่4.502 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.032 1.133 

 
8.237* 

 
.000 

10001-20000 4.500 1.349 
20001-30000 4.212 1.554 

30001-40000 4.000 1.581 

40001-50000 3.100 2.025 
มากกว่า 50000 3.545 1.128 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.502 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.503 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of   
                     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.032 - .532* .820* 1.032* 1.932* 1.487* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.500 - - .288 .500 1.400* .955* 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.212 - - - .212 1.112* .667* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.000 - - - - .900 .455 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.100 - - - - - -.446 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.503 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 
40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้
10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได4้0,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได2้0,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.504 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                    Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.806 .633 

24.062* .000 

10001-20000 5.488 1.148 

20001-30000 5.121 1.376 

30001-40000 5.238 1.091 
40001-50000 3.600 2.413 

มากกว่า 50000 2.545 1.440 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.504 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.505 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
                     Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.806 - .318* .685* .568* 2.207* 3.261* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.488 - - .367* .250 1.888* 2.943* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.121 - - - -.117 1.521* 2.576* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.238 - - - - 1.638* 2.693* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.600 - - - - - 1.055* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.545 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.505 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 
บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 40,001 - 50,000 
บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 
บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) 
มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาทและมากกว่า 50,000
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า  
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เพศ 

 
ตารางที ่4.506 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
                    Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.302 .460 .991* 
 

.041 
 หญิง 1.250 .435 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.506 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน

เกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.507 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend  
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.860 1.059 
.522 .208 

หญิง 1.783 1.136 

 
จากตารางที่ 4.507 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ

เติมเงินในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความถี่ใน
การเติมเงินในเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.508 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม  
                     Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 2.177 .879 
2.942 .232 

หญิง 1.826 .804 

 
จากตารางที่ 4.508 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่

เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.509 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 1.930 .603 
5.342* .002 

หญิง 1.420 .715 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.509 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ี

ซื้อในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.510 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.712 .768 
.940 .124 

หญิง 5.609 .861 

 
จากตารางที่ 4.510 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.511 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 5.628 .881  
2.486* 

 

 
.000 

 หญิง 5.261 1.120 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.511 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.512 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 5.516 1.097 
3.431* .000 

หญิง 4.884 1.399 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.512 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.513 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.414 1.124 
1.305 .092 

หญิง 4.203 1.301 

 
จากตารางที่ 4.513 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
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เพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.514 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.177 1.596 
-1.612 .751 

หญิง 3.536 1.659 

 
จากตารางที่ 4.514 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.515 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 4.028 1.475 
-.282 .157 

หญิง 4.087 1.634 

 
จากตารางที่ 4.515 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.516 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.926 1.483 
-1.930 .584 

หญิง 4.319 1.440 

 
จากตารางที่ 4.516 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภค
ที่มีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
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Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.517 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
                     (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.926 1.419 
-.759 .159 

หญิง 4.072 1.332 

 
จากตารางที่ 4.517 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์(Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.518 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีม ี
                     เพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt p 

ชาย 3.991 1.411 
-.633 .468 

หญิง 4.116 1.491 
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จากตารางที่ 4.518 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.519 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 3.121 1.392 
-.782 .062 

หญิง 3.275 1.533 

 
จากตารางที่ 4.519 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.520 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 

          เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าt P 

ชาย 2.647 1.676 
-2.070 .585 

หญิง 3.130 1.731 
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จากตารางที่ 4.520 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
อายุ 
 

ตารางที ่4.521 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.552 .499 

15.015* 
 

.000 
 

20-25 ปี 1.208 .407 
26-30 ปี 1.120 .327 

31-35 ปี 1.171 .382 
36-40 ปี 1.000 .000 

มากกว่า 40 ปี 1.250 .500 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.521 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมอีายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.522 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend  
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.552 - .344* .432* .381* .552* .302 
20 – 25 ปี 1.208 - - .088 .037 .208 -.042 

26 – 30 ปี 1.120 - - - -.051 .121 -.130 

31 – 35 ปี 1.171 - - - - .171 -.079 
36 – 40 ปี 1.000 - - - - - -.250 

มากกว่า 40 ปี 1.250 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.522 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่าผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของ
การเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 
31 – 35 ปีและ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.523 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend 
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.357 .773 

12.728* 
 
 

.000 
 
 

20-25 ปี 1.544 .874 

26-30 ปี 2.342 1.133 
31-35 ปี 2.655 .500 

36-40 ปี 2.000 1.00 

มากกว่า 40 ปี 1.667 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.523 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความถี่
ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.524 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินใน 
                    เกม Legend of Swordman  ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.357 - -.187 -.985* 1.298* -.643* .310 
20 – 25 ปี 1.544 - - -.799* -1.111* -.456 -.123 

26 – 30 ปี 2.342 - - - -.313 .343 .676 
31 – 35 ปี 2.655 - - - - .655 .989 

36– 40 ปี 2.000 - - - - - .333 

มากกว่า 40 ปี 1.667 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.524 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend 

of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปีและ36 – 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 
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ตารางที ่4.525 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend  
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.482 .763 

14.939* .000 

20-25 ปี 2.018 .651 

26-30 ปี 2.493 .899 

31-35 ปี 2.690 .967 
36-40 ปี 1.889 .782 

มากกว่า 40 ปี 1.333 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.525 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.526 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36– 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.482 - -.535* -1.011* -1.208* -.407* .149 

20 – 25 ปี 2.018 - - -.476* -.672* .129 .684 
26 – 30 ปี 2.493 - - - -.197 .604* 1.160* 

31 – 35 ปี 2.690 - - - - .801* .1.356* 
36– 40 ปี 1.889 - - - - - .556 

มากกว่า 40 ปี 1.333 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.526 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปีอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อ
ครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีและ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปีและมากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 
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ตารางที ่4.527 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.482 .687 

5.888* .000 

20-25 ปี 1.772 .679 

26-30 ปี 2.082 .547 

31-35 ปี 1.897 .673 
36-40 ปี 1.667 .500 

มากกว่า 40 ปี 2.000 .000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.527 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ี
ซื้อในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.528 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  
                     Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.482 - -.290* -.600* -.414* -.185 -.518 

20 – 25 ปี 1.772 - - -.310* -.125 .105 -.228 
26 – 30 ปี 2.082 - - - .186 .416 .082 

31 – 35 ปี 1.897 - - - - .230 -.103 
36 – 40 ปี 1.667 - - - - - -.333 

มากกว่า 40 ปี 2.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.528 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 
Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซ้ือในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี และ 31 – 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of 
Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 
– 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.529 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.607 1.039 

6.107* .000 

20-25 ปี 5.860 .547 

26-30 ปี 5.781 .672 
31-35 ปี 5.241 .988 

36-40 ปี 5.000 .866 
มากกว่า 40 ปี 4.667 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.529 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.530 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.607 - -.253* -.174 .366* .607* .941* 
20 – 25 ปี 5.860 - - .079 .618* .860* -1.193* 

26 – 30 ปี 5.781 - - - .539* .781* 1.114* 

31 – 35 ปี 5.241 - - - - .241 .575 
36 – 40 ปี 5.000 - - - - - .333 

มากกว่า 40 ปี 4.667 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.530 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 

Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 31 – 35 ปี, 36 –
 40 ปี และ มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และ 
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และ 
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.531 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.750 .667 

13.354* .000 

20-25 ปี 5.789 .710 

26-30 ปี 5.507 1.043 

31-35 ปี 4.828 1.197 
36-40 ปี 4.000 1.000 

มากกว่า 40 ปี 4.333 0.577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.531 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.532 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.750 - -.040* .243 .922* 1.750* 1.417* 

20 – 25 ปี 5.789 - - -.282* .962* 1.790* 1.456* 

26 – 30 ปี 5.507 - - - .679* 1.770* 1.174* 
31 – 35 ปี 4.828 - - - - .828* .494 

36 – 40 ปี 4.000 - - - - - -.333 

มากกว่า 40 ปี 4.333 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.532 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี 
และ มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี ปีจะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี 
และ มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และ มากกว่า 
40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 31 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.533 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.679 1.046 

6.441* .000 

20-25 ปี 5.561 1.013 

26-30 ปี 5.301 1.255 

31-35 ปี 4.586 1.547 
36-40 ปี 4.222 1.202 

มากกว่า 40 ปี 4.333 0.577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.533 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.534 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซ้ือในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.679 - .117 .377 1.092* 1.456* 1.345* 

20 – 25 ปี 5.561 - - .260 .975* 1.340* 1.228 

26 – 30 ปี 5.301 - - - .715* 1.079* .968 
31 – 35 ปี 4.586 - - - - .364 .253 

36 – 40 ปี 4.222 - - - - - -.111 

มากกว่า 40 ปี 4.333 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.534 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 31 – 35 ปี, 36 – 40 ปี และ 
มากกว่า 40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่อายุ 31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 26 – 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.535 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.821 1.309 

4.314* .001 

20-25 ปี 4.439 1.073 
26-30 ปี 4.205 .999 

31-35 ปี 3.759 1.380 

36-40 ปี 3.778 1.093 
มากกว่า 40 ปี 4.333 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.535 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.536 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 
25 ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.821 - .383* .616* 1.063* 1.044* .488 

20 – 25 ปี 4.439 - - .233 .680* .661 .105 

26 – 30 ปี 4.205 - - - .447 .428 -.128 
31 – 35 ปี 3.759 - - - - -.019 -.575 

36 – 40 ปี 3.778 - - - - - -.556 

มากกว่า 40 ปี 4.333 - - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.536 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 
25 ปี, 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ า
กว่า 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปีจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 31 –
 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
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ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.537 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.125 1.453 

4.653* .000 

20-25 ปี 3.114 1.623 

26-30 ปี 2.945 1.606 
31-35 ปี 2.897 1.589 

36-40 ปี 3.333 1.225 

มากกว่า 40 ปี 4.000 .000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.537 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.538 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการ 
                     ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
                      ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.125 - 1.011* 1.180* 1.228* .792 .125 

20 – 25 ปี 3.114 - - .169 .218 -.219 -.886 
26 – 30 ปี 2.945 - - - .049 -.388 -1.055 

31 – 35 ปี 2.897 - - - - -.437 -1.103 

36 – 40 ปี 3.333 - - - - - -.667 
มากกว่า 40 ปี 4.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.538 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี และ 31 – 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
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ตารางที ่4.539 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                      ในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
                      Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.268 1.689 

.732 .600 

20-25 ปี 4.070 1.431 

26-30 ปี 3.890 1.560 

31-35 ปี 3.759 1.504 
36-40 ปี 4.222 1.202 

มากกว่า 40 ปี 4.667 .577 
 

จากตารางที่ 4.539 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.540 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 

 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.536 1.361 

2.024 .075 

20-25 ปี 3.912 1.543 
26-30 ปี 3.822 1.475 

31-35 ปี 3.828 1.441 

36-40 ปี 4.222 1.202 
มากกว่า 40 ปี 4.667 .577 
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จากตารางที่ 4.540 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภค
ที่มอีายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.541 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital  
                     PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.268 1.408 

1.082 .370 

20-25 ปี 3.947 1.316 
26-30 ปี 3.767 1.505 

31-35 ปี 3.793 1.473 
36-40 ปี 4.111 1.269 

มากกว่า 40 ปี 4.667 .577 

 
จากตารางที่ 4.541 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.542 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     เพศแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.411 1.332 

1.980 .082 

20-25 ปี 4.079 1.377 
26-30 ปี 3.740 1.537 

31-35 ปี 3.655 1.495 

36-40 ปี 4.111 1.269 
มากกว่า 40 ปี 4.667 .577 

 
จากตารางที่ 4.542 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.543 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.625 1.447 

2.235 .051 

20-25 ปี 3.088 1.491 

26-30 ปี 3.027 1.312 
31-35 ปี 2.793 1.320 

36-40 ปี 3.000 1.323 

มากกว่า 40 ปี 4.333 .577 
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จากตารางที่ 4.543 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.544 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.393 1.723 

2.691* .022 

20-25 ปี 2.605 1.808 
26-30 ปี 2.548 1.519 

31-35 ปี 2.517 1.503 

36-40 ปี 2.889 1.453 
มากกว่า 40 ปี 4.333 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.544 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.545 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ   
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 – 25 
ปี 

26 – 30 
ปี 

31 – 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.393 - .788* .845* .876* .504 -.941 
20 – 25 ปี 2.605 - - .057 .088 -.284 -1.728 

26 – 30 ปี 2.548 - - - .031 -.341 -1.785 

31 – 35 ปี 2.517 - - - - -.372 -1.816 
36 – 40 ปี 2.889 - - - - - -1.444 

มากกว่า 40 ปี 4.333 - - - - - - 
 
จากตารางที ่4.545 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 

Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี และ 31 – 35 
ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า  
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การศึกษา 
 

ตารางที ่4.546 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.388 .489 
12.637* .000 

จบปริญญาตรี 1.166 .373 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 1.158 .375 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.546 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงิน
ในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.547 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of  
                     Swordman  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.388 - .223* .231* 

ปริญญาตรี 1.166 - - .008 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.158 - - - 

 

จากตารางที่ 4.547 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman  ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่าง
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มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 

ตารางที ่4.548 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend  
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

1.350 .703 

35.035* .000 
จบปริญญาตรี 2.336 1.154 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.000 1.211 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.548 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.549 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.350 - -.986* -.650* 

ปริญญาตรี 2.336 - - .336 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.000 - - - 
 

จากตารางที่ 4.549 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend 
of Swordman ของผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติม
เงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
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ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 

ตารางที ่4.550 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม  
                     Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.796 .749 

17.399* .000 
จบปริญญาตรี 2.389 .899 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.188 .834 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.550 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.551: ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม  
                  Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.796 - -.594* -.392* 

ปริญญาตรี 2.389 - - .202 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.188 - - - 
 
จากตารางที่ 4.551 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 

Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติม
ต่อครั้งในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 

ตารางที ่4.552 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

1.679 .675 

5.358* .005 
จบปริญญาตรี 1.908 .650 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.063 .574 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.552 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ี
ซื้อในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.553 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม  
                     Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

1.679 - -.230* -.384* 

ปริญญาตรี 1.908 - - -.154 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.063 - - - 
 
จากตารางที่ 4.553 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่
ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 

ตารางที ่4.554 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

5.818 .7497 

11.198* .000 
จบปริญญาตรี 5.649 .7638 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.875 .8851 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.554 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.555 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
                     แตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.818 - .169 .943* 

ปริญญาตรี 5.649 - - .774* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.875 - - - 
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จากตารางที่ 4.555 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลงัศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา สูง
กว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา สูงกว่าปริญญา
ตรี อย่างมนีัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.556 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.876 .5065 

39.740* .000 
จบปริญญาตรี 5.374 1.018 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.000 1.461 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.556 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.557 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.876 - .502* 1.876* 

ปริญญาตรี 5.374 - - 1.374* 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.000 - - - 
 

จากตารางที่ 4.557 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.558 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

5.788 .8439 

31.047* .000 
จบปริญญาตรี 5.115 1.251 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 3.750 1.571 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.558 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.559 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่าง 
                     กัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

5.788 - .674* 2.038* 

ปริญญาตรี 5.115 - - 1.365* 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.750 - - - 

 
จากตารางที่ 4.559 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/ ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา สูงกว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.560 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                      ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.606 1.101 

5.949* .003 
จบปริญญาตรี 4.145 1.131 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.063 1.652 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.560 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.561 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
                     ผู้บรโิภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า/ก าลัง

ศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่า/ก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.606 - .461* .543 

ปริญญาตรี 4.145 - - .083 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.063 - - - 

 
จากตารางที่ 4.561 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า/
ก าลังศึกษาปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.562 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
                     คนสตรีมหรอืแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.336 1.695 
.457 .634 

จบปริญญาตรี 3.168 1.540 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 3.438 1.590 
 
จากตารางที่ 4.562 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.563 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
                     Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

4.131 1.429 
.500 .607 

จบปริญญาตรี 3.947 1.575 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.063 1.731 
 
จากตารางที่ 4.563 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.564 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีเการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.876 1.541 
1.475 .231 

จบปริญญาตรี 4.130 1.411 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.375 1.455 
 
จากตารางที่ 4.564 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภค
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ที่มกีารศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.565 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
                     (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

3.876 1.411 

.693 .501 
จบปริญญาตรี 4.015 1.359 
จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.250 1.613 

 
จากตารางที่ 4.565 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.566 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     การศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตรี 

4.029 1.382 

.249 .780 
จบปริญญาตรี 3.985 1.462 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 4.250 1.613 
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จากตารางที่ 4.566 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีการศึกษา
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.567 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี 

3.161 1.415 
.348 .706 

จบปริญญาตรี 3.191 1.431 

จบสูงกว่าปริญญาตรี 2.875 1.544 
 
จากตารางที่ 4.567 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.568 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 

การศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าF P 

ต่ ากว่าหรือก าลังศึกษา
ปริญญาตร ี

2.650 1.789 

.599 .550 
จบปริญญาตรี 2.870 1.624 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 2.875 1.544 
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จากตารางที่ 4.568 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
อาชีพ 

 
ตารางที ่4.569 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
                      Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชพี ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

1.410 .493 

8.425* .000 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.179 390. 

พนักงานบริษัทเอกชน 1.148 .357 
ธุรกิจส่วนตัว 1.176 .385 

อ่ืนๆ 1.500 .548 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.569 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน

เกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.570 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

1.410 - .231* .262* .234* -.090 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.179 - - .031 .002 -.321 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.148 - - - -.029 -.352 

ธุรกิจส่วนตัว 1.176 - - - - -.324 

อ่ืนๆ 1.500 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.570 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน 
และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  
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ตารางที ่4.571 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend  
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1.449 .833 

12.262* .000 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.783 .795 
พนักงานบริษัทเอกชน 1.959 1.074 

ธุรกิจส่วนตัว 2.619 1.268 
อ่ืนๆ 3.000 1.732 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.571 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความถ่ี
ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.572 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

1.449 - -.334 -.510* -1.170* -1.551* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.783 - - -.177 -.836* -1.217* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.959 - - - -.660* -1.041 

ธุรกิจส่วนตัว 2.619 - - - - -.381 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.572 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend 
of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต / นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติม
เงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend 
of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  

 
ตารางที ่4.573 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend   
                     of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

1.754 .773 

10.691* .000 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.043 .638 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.276 .715 
ธุรกิจส่วนตัว 2.619 1.168 

อ่ืนๆ 2.333 1.155 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.573 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.574 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

1.754 - -.289 -.521* -.865* -.579* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.043 - - -.232 -.576* -.290 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.276 - - - -.344* -.058 

ธุรกิจส่วนตัว 2.619 - - - - .286 

อ่ืนๆ 2.333 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.574 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 

Legend of Swordman ของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 

Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง
ในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 
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โดยผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend 
of Swordman มากกว่า  

 
ตารางที ่4.575 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

1.661 .695 

5.717* .000 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.870 .458 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.796 .625 

ธุรกิจส่วนตัว 2.143 .647 

อ่ืนๆ 2.667 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.575 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ี
ซื้อในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.576 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

1.661 - -.209 -.135 -.482* -1.006* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.870 - - .074 -.273 -.797* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.796 - - - -.347* -.871* 

ธุรกิจส่วนตัว 2.143 - - - - -.524 

อ่ืนๆ 2.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.576 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม 

Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อใน
เกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend 
of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.577 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

5.797 .735 

8.233* .000 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.000 1.168 

พนักงานบริษัทเอกชน 5.837 .569 

ธุรกิจส่วนตัว 5.381 .909 

อ่ืนๆ 6.000 .000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.577 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.578 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.797 - .797* -.040 .416* -.203 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.000 - - -.837* -.381 -1.000* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.837 - - - .456* -.163* 

ธุรกิจส่วนตัว 5.381 - - - - -.619 

อ่ืนๆ 6.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.578 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน และอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ 
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

 
ตารางที ่4.579 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

5.797 .699 

17.234* .000 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.652 1.229 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.735 .740 

ธุรกิจส่วนตัว 4.952 1.249 

อ่ืนๆ 4.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.579 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.580 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.797 - 1.144* .062 .844* 1.797* 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.652 - - -1.083* -.300 .652 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.735 - - - .782* 1.735* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.952 - - - - .952 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.580 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.581 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

5.585 1.142 

6.546* .000 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.609 1.118 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.520 1.105 

ธุรกิจส่วนตัว 4.786 1.353 

อ่ืนๆ 5.333 1.155 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.581 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.582 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

5.585 - .976* .064 .799* .251 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.609 - - -.912* -.177 -.725 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5.520 - - - .735* .187* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.786 - - - - -.548 

อ่ืนๆ 5.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.582 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า  
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ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.583 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                      ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 

 ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.703 1.179 

8.004* .000 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.609 .988 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.929 1.048 

ธุรกิจส่วนตัว 4.190 1.174 
อ่ืนๆ 5.667 .577 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที ่4.583 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (คน้หาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.584 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

4.703 - .095 .775* .513* -.963 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.609 - - .680* .418 -1.058 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.929 - - - -.262 -1.738* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.190 - - - - -1.476* 
อ่ืนๆ 5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.584 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ 
นิสิต/ นักศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ
อ่ืนๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.585 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 

คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

3.475 1.567 

2.686* .032 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.696 1.222 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.847 1.614 

ธุรกิจส่วนตัว 3.405 1.835 

อ่ืนๆ 3.333 .577 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.585 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
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สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.586 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูป 
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
นักเรียน / 

นิสิต / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน / 
นิสิต / 
นักศึกษา 

3.475 - -.221 .628* .070 .141 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.696 - - .849* .291 .362 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2.847 - - - -.558 -.486 

ธุรกิจส่วนตัว 3.405 - - - - .071 
อ่ืนๆ 3.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.586 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  

ผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.587 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

 
4.102 

 
1.538 

1.087 .363 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.435 1.502 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.827 1.506 

ธุรกิจส่วนตัว 4.119 1.468 
อ่ืนๆ 4.667 1.155 

 
จากตารางที่ 4.587 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.588 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.186 1.467 

1.750 .139 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.478 1.082 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.796 1.586 

ธุรกิจส่วนตัว 3.810 1.418 

อ่ืนๆ 4.333 .577 
 

จากตารางที่ 4.588 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภค
ที่มอีาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.589 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.025 1.349 

1.239 .295 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.391 1.438 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.745 1.402 

ธุรกิจส่วนตัว 4.048 1.464 

อ่ืนๆ 4.000 1.732 

 
จากตารางที่ 4.589 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.590 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
                     อาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

4.237 1.318 

2.283 .061 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.261 1.573 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.684 1.461 

ธุรกิจส่วนตัว 4.048 1.513 

อ่ืนๆ 4.333 .577 

 
จากตารางที่ 4.590 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.591 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.229 1.476 

.777 .541 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.304 1.295 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.959 1.428 

ธุรกิจส่วนตัว 3.333 1.391 

อ่ืนๆ 3.333 .577 
 
จากตารางที่ 4.591 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.592 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 

เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

2.839 1.773 

1.264 .284 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.130 1.359 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.480 1.742 

ธุรกิจส่วนตัว 3.024 1.538 
อ่ืนๆ 2.667 1.155 
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จากตารางที่ 4.592 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมอีาชีพแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

รายได้ต่อเดือน 
 

ตารางที ่4.593 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.605 .491 

22.060* .000 

10001-20000 1.167 .374 

20001-30000 1.121 .329 

30001-40000 1.095 .301 

40001-50000 1.100 .316 

มากกว่า 50000 1.182 .405 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.593 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.594 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of   
                     Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.605 - .438* .484* .510* .505* .423* 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.167 - - .046 .071 .067 -.015 

20,001 - 
30,000
บาท 

1.121 - - - .026 .021 -.061 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.095 - - - - -.005 -.087 

40,001 - 
50,000
บาท 

1.100 - - - - - -.082 

มากกว่า 
50,000
บาท 

1.182 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.594 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 
40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

 
ตารางที ่4.595 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend  

of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.347 .805 

19.399* .000 

10001-20000 1.557 .833 
20001-30000 2.483 1.173 

30001-40000 3.211 1.032 

40001-50000 2.222 1.093 
มากกว่า 50000 1.556 1.014 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.595 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความถี่
ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.596 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินใน 
เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.347 - -.210 -1.137* -1.864* -.875* -.209 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.557 - - -.926* -1.653* -.665* .002 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.483 - - - -.728* .261 .927* 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.211 - - - - .988* 1.655* 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.222 - - - - - .667 

มากกว่า 
50,000
บาท 

1.556 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.596 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินในเกม Legend 

of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม 

Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 
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บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 
บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 
บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.597 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend  

of Swordman ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.429 .791 

15.158* .000 

10001-20000 2.029 .645 

20001-30000 2.466 .922 

30001-40000 3.000 1.000 
40001-50000 2.222 .972 

มากกว่า 50000 2.222 .972 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.597 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.598 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.429 - -.600* -1.037* -1.571* -.794* -.794* 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.029 - - -.437* -.971* -.194 -.194 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.466 - - - -.535* .243 .243 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.000 - - - - .778* .778* 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.222 - - - - - .000 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.222 - - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.598 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 
บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งใน
เกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 
40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อ
ครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งในเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.599 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of  

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 1.429 .645 

5.247* .000 

10001-20000 1.807 .656 
20001-30000 2.017 .635 

30001-40000 1.895 .658 

40001-50000 2.000 .500 
มากกว่า 50000 2.111 .601 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.599 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ี
ซื้อในเกม Legend of Swordman ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.600 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อใน 
                     เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

1.429 - -.379* -.589* -.466* -.571* -.683* 

10,001 - 
20,000
บาท 

1.807 - - -.210* -.088 -.192 -.304 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.017 - - - .123* .017 -.094 

30,001 - 
40,000
บาท 

1.895 - - - - -.105 -.216 

40,001 - 
50,000
บาท 

2.000 - - - - - -.111 

มากกว่า 
50,000
บาท 

2.111 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.600 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 
Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 
บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000  จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อ
ในเกม Legend of Swordman มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าท่ีซื้อ
ในเกม Legend of Swordman มากกว่า  
 
ตารางที ่4.601 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน 

เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.653 .991 

9.672* .000 

10001-20000 5.864 .565 
20001-30000 5.603 .815 

30001-40000 5.737 .562 

40001-50000 4.778 1.093 
มากกว่า 50000 4.444 .882 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.601 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตดัสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
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ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.602 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.653 - -.211 .050 -.084 .875* 1.209* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.864 - - .261* .127 1.087* 1.419* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.603 - - - -.133 .826* 1.159* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.737 - - - - .959* 1.292* 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.778 - - - - - .333 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.444 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.602 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 
บาท, 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 
10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 
บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 
บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า  
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ตารางที ่4.603 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.796 .539 

13.902* .000 

10001-20000 5.779 .720 

20001-30000 5.259 1.148 

30001-40000 5.158 1.167 
40001-50000 4.778 1.093 

มากกว่า 50000 3.778 1.202 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.603 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.604 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.796 - .017 .537* .638* 1.018* 2.018* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.779 - - .520* .621* 1.001* 2.001* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.259 - - - .101 .481 1.481* 

30,001 - 
40,000
บาท 

5.158 - - - - .380 1.380* 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.778 - - - - - 1.000* 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.778 - - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.604 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้  20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้มากกว่า 50,000  อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ มากกว่า 50,000  อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ มากกว่า 50,000  อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.605 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 5.735 .908 

10.051* .000 

10001-20000 5.586 1.018 

20001-30000 5.121 1.352 
30001-40000 4.947 1.353 

40001-50000 3.667 1.732 
มากกว่า 50000 4.000 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.605 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตดัสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.606 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกวา่ 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

5.735 - .149 .614* .787* 2.068* 1.735* 

10,001 - 
20,000
บาท 

5.586 - - .465* .638* 1.919* 1.586* 

20,001 - 
30,000
บาท 

5.121 - - - .173 1.454* 1.121* 

30,001 - 
40,000
บาท 

4.947 - - - - 1.281* .947* 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.667 - - - - - -.333 

มากกว่า 
50,000
บาท 

4.000 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.606 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท, 
30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้  20,001 - 30,000 บาท
, 30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 40,001 - 50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 30,001 - 40,000 บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.607 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
                     ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
                     ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.878 1.301 

4.847* .000 

10001-20000 4.407 1.045 
20001-30000 4.224 1.109 

30001-40000 3.842 1.259 

40001-50000 3.333 1.500 
มากกว่า 50000 3.889 .928 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.607 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.608 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
                     ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.878 - .470* .653* 1.035* 1.544* .989* 

10,001 - 
20,000
บาท 

4.407 - - .183 .565* 1.074* .518 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.224 - - - .382 .891* .335 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.842 - - - - .509 -.047 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.333 - - - - - -.556 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.889 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.608 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, 40,001 - 50,000 
บาท และมากกว่า 50,000  อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้  30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า  
 
ตารางที ่4.609 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ยู ทูปเบอร์/ 

คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.245 .195 

5.119* .000 

10001-20000 3.007 .138 
20001-30000 3.276 .198 

30001-40000 2.737 .381 

40001-50000 3.000 .527 
มากกว่า 50000 3.222 1.481 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.609 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman(ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คน
สตรีมหรือแคสเตอร์(KOL))แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.610 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.245 - 1.238* .969* 1.508* 1.245* 1.023 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.007 - - -.269 .270 .007 -.215 

20,001 - 
30,000
บาท 

3.276 - - - .539 .276 .054 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.737 - - - - -.263 -.485 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.000 - - - - - -.222 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.222 - - - - - - 
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จากตารางที่ 4.610 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 
- 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
10,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.611 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.163 1.736 

.877 .497 

10001-20000 4.121 1.417 

20001-30000 4.052 1.549 

30001-40000 3.526 1.611 
40001-50000 3.667 1.118 

มากกว่า 50000 3.556 1.590 

 
จากตารางที่ 4.611 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.612 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.612 1.320 

2.619* .025 

10001-20000 3.836 1.562 
20001-30000 4.155 1.295 

30001-40000 3.632 1.571 

40001-50000 4.111 1.054 
มากกว่า 50000 3.556 1.590 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.612 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภค
ที่มรีายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.613 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

4.612 - .777* .457 .981* .501 1.057* 

10,001 - 
20,000
บาท 

3.836 - - -.320 .204 -.275 .280 

20,001 - 
30,000
บาท 

4.155 - - - .524 .044 .600 

30,001 - 
40,000
บาท 

3.632 - - - - -.480 .076 

40,001 - 
50,000
บาท 

4.111 - - - - - .556 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.556 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.613 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภค
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.614 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.306 1.432 

1.306 .262 

10001-20000 3.943 1.291 
20001-30000 3.983 1.550 

30001-40000 3.474 1.577 
40001-50000 3.667 1.000 

มากกว่า 50000 3.556 1.590 

 
จากตารางที่ 4.614 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.615 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 4.490 1.356 

2.368* .040 

10001-20000 3.986 1.394 
20001-30000 4.069 1.461 

30001-40000 3.316 1.600 

40001-50000 3.667 1.000 
มากกว่า 50000 3.556 1.590 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.615 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีรายได้
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.616 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
รายได้แตกต่างกัน 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

 
4.490 

 
- 

 
.504* 

 
.421 

 
1.174* 

 
.823 

 
.934 

10,001 - 
20,000
บาท 

 
3.986 

 
- 

 
- 

 
-.083 

 
.670 

 
.319 

 
.430 

20,001 - 
30,000
บาท 

 
4.069 

 
- 

 
- 

 
- 

 
.753* 

 
.402 

 
.513 

30,001 - 
40,000
บาท 

 
3.316 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-.351 

 
-.240 

40,001 - 
50,000
บาท 

 
3.667 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
.111 

มากกว่า 
50,000
บาท 

 
3.556 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
จากตารางที่ 4.616 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จะมปีระสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 
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20,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 
10,000 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 30,001 - 
40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้ 20,001 - 30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.617 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
   ในเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.653 1.422 

1.755 .122 

10001-20000 3.121 1.462 

20001-30000 2.914 1.328 

30001-40000 2.842 1.302 
40001-50000 3.222 1.563 

มากกว่า 50000 3.222 1.302 

 
จากตารางที่ 4.617 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.618 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน 
 

รายได้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 10000 3.449 1.672 

2.456* .034 

10001-20000 2.621 1.801 

20001-30000 2.517 1.429 

30001-40000 2.421 1.575 
40001-50000 3.111 1.691 

มากกว่า 50000 3.222 1.302 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.618 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.619 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 

 

รายได้ต่อ
เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,001 - 
20,000
บาท 

20,001 - 
30,000
บาท 

30,001 - 
40,000
บาท 

40,001 - 
50,000
บาท 

มากกว่า 
50,000
บาท 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

3.449 - .828* .932* 1.028* .338 .227 

10,001 - 
20,000
บาท 

2.621 - - .104 .200 -.490 -.601 

20,001 - 
30,000
บาท 

2.517 - - - .096 -.594 -.705 

30,001 - 
40,000
บาท 

2.421 - - - - -.690 -.801 

40,001 - 
50,000
บาท 

3.111 - - - - - -.111 

มากกว่า 
50,000
บาท 

3.222 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.619 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ในเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท และ 
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30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภครายได้น้อยกว่า 10,000 จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

 
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
 
ตารางที ่4.620 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 1.410 .919 

2.882* .014 

พักผ่อนคลายเคลียด 1.500 .845 

แข่งขันกับเพ่ือน 1.408 .944 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.162 .654 

ต้องการเอาชนะเกม 2.111 1.364 

อ่ืนๆ 1.286 .756 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.620  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ

เปิดรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.621 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 
ออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

1.410 - -.090 .003 .248* -.701* .125 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

1.500 - - .092 .338* -.611 .214 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.408 - - - .246* -.703* .122 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.162 - - - - -.949* -.124 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

2.111 - - - - - .825 

อ่ืนๆ 1.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.621 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ ของ

ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ใน

การเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
อุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
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เจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการ
พักผ่อนคลายเครียด จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ใน
การเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ใน
การเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 
 
ตารางที ่4.622 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 1.590 .537 

5.770* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 1.694 .624 

แข่งขันกับเพ่ือน 1.786 .478 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.901 .300 
ต้องการเอาชนะเกม 1.556 .527 

อ่ืนๆ 1.714 .488 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.622 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของ

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.623 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

1.590 - -.105 -.197* -.311* .034 -.125 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

1.694 - - -.092 -.207* .139 -.020 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.786 - - - -.115 .231 .072 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.901 - - - - .345* .187 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

1.556 - - - - - -.159 

อ่ืนๆ 1.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.623 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของ

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งกับ
เพ่ือน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
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เจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอ
เพ่ือนใหม ่จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอ
เพ่ือนใหม ่จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 
 
ตารางที ่4.624 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.567 .789 

25.002* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.444 1.297 

แข่งขันกับเพ่ือน 5.748 .653 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.928 .349 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .667 

อ่ืนๆ 4.286 2.360 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.624 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.625 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.567 - 1.123* -.180 -.361* -.211 1.281* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.444 - - -1.303* -1.484* -1.133* .159 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.748 - - - -.180 -.030 1.462* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.928 - - - - .150 1.642* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 1.492* 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.625 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman(Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.626 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.410 .967 

21.949* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.167 1.558 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.660 .955 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.892 .511 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .667 
อ่ืนๆ 4.00 2.160 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.626 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.627 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.410 - 1.244* -.250* -.481* -.367 1.410* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.167 - - -1.494* -1.725* -1.611* .167 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.660 - - - -.232 -.118 1.660* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.892 - - - - .114 1.892* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 1.778* 

อ่ืนๆ 4.00 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.627 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend Of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ความต้องการ
เอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
Of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.628 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมวีัตถุประสงค์ในการเล่น 

เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.239 1.269 

18.831* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.778 1.312 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.621 1.54 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.694 .980 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 
อ่ืนๆ 4.286 2.360 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.628 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.629 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.239 - 1.461* -.383* -.455* -.428 .953* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.778 - - -1.844* -1.916* -1.889* -.508 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.621 - - - -.072 -.045 
 

1.336* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.694 - - - - .027 1.408* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 1.381* 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.629 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.630 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค 
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.321 1.066 

11.222* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.500 1.502 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.621 1.049 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.865 1.022 

ต้องการเอาชนะเกม 5.111 .333 
อ่ืนๆ 3.429 1.718 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.630 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.631 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.321 - .821* -.301* -.544* -.790* .892* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.500 - - -1.121* -1.365* -1.611* .071 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.621 - - - -.244 -.490 1.193* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.865 - - - - -.246 1.436* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.111 - - - - - 1.683* 

อ่ืนๆ 3.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.631 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพื่อน ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.632 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 

หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.313 1.629 

3.829* .002 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.861 1.355 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.767 1.529 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.874 1.888 

ต้องการเอาชนะเกม 4.556 1.424 

อ่ืนๆ 4.286 02.36 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.632 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend Of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.633 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.313 - .452 -.454* -.560* -1.242* -.972 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.861 - - -.906* -1.013* -1.694* -1.425* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.767 - - - -.107 -.789 -.519 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.874 - - - - -.682 -.412 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.556 - - - - - .270 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.633 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend Of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
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ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.634 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.246 1.411 

4.762* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.444 1.520 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.282 1.294 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.468 1.407 
ต้องการเอาชนะเกม 5.444 1.333 

อ่ืนๆ 3.429 1.718 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.634 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.635 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.246 - .802* -.035 -.222 -1.198* .818 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.444 - - -.837* -1.024* -2.000* .016 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.282 - - - -.187 -1.163* .853 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.468 - - - - -.976* 1.040 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 2.016* 

อ่ืนๆ 3.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.635 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend Of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.636 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.179 1.476 

2.394* .037 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.028 1.383 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.252 1.235 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.225 1.611 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 
อ่ืนๆ 3.429 1.718 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.636 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.637 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.179 - .151 -.073 -.046 -1.488* .751 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.028 - - -.225 -.197 -1.639* .599 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.252 - - - .027 -1.414* .824 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.225 - - - - -1.441* .797 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 2.238* 

อ่ืนๆ 3.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.637 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ)มากกว่า 
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ตารางที ่4.638 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.045 1.359 

4.716* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.583 1.317 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.301 1.127 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.216 1.436 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 
อ่ืนๆ 3.714 1.890 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.638 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.639 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.045 - .461 -.256 -.171 -1.733* .331 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.583 - - -.718* -.633* -2.194* -.131 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.301 - - - .085 -1.477* .587 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.216 - - - - -1.562* .502 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 2.064* 

อ่ืนๆ 3.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.639 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
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(Digital PR)) มากกว่า 
ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.640 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.104 1.367 

6.027* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.472 1.320 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.340 1.209 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.477 1.299 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 
อ่ืนๆ 3.714 1.890 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.640 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.641 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.104 - .632* -.235 -.373* -1.562* .390 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.472 - - -.868* -1.005* -2.194* -.242 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.340 - - - .138 -1.327* .626 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.477 - - - - -1.189* .763 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 2.064* 

อ่ืนๆ 3.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.641 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ตารางที ่4.642 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.418 1.426 

3.945* .002 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.056 1.723 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.864 1.727 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.306 1.488 

ต้องการเอาชนะเกม 4.778 1.093 
อ่ืนๆ 2.429 2.440 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.642 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.643 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.418 - .362 -.446* .112 -1.360* .989 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.056 - - -.809* -.251 -1.722* .627 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.864 - - - .558* -.914* 1.436* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.306 - - - - -1.472* .878 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.778 - - - - - 2.349* 

อ่ืนๆ 2.429 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.643 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
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วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมลูของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.644 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.052 1.701 

3.312* .006 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.028 1.699 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.583 2.017 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 2.847 1.922 

ต้องการเอาชนะเกม 4.556 .882 
อ่ืนๆ 2.143 1.952 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.644 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.645 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.052 - .025 -.530* .205 -1.503* .909 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.028 - - -.555 .181 -1.528* .885 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.583 - - - .736* -.973* 1.440* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.847 - - - - -1.709* .704 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.556 - - - - - 2.413* 

อ่ืนๆ 2.143 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.645 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ตารางที ่4.646 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.739 .660 

11.672* .000 

พักผอ่นคลายเคลียด 5.250 1.025 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.786 .652 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.946 .297 

ต้องการเอาชนะเกม 5.889 .333 
อ่ืนๆ 4.429 2.070 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.646 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



597 

ตารางที ่4.647 :  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
 ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
 การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.739 - .489* -.048 -.207* -.150 1.310* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

5.250 - - -.536* -.696* -.639* .821* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.786 - - - -.160 -.103 1.358* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.946 - - - - .057 1.517* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 1.460* 

อ่ืนๆ 4.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.647 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเคลียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม ่และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเอาชนะเกม 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.648 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.261 1.297 

22.285* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.056 1.638 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.553 1.064 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.901 .485 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .667 
อ่ืนๆ 3.000 2.236 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.648 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.649 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.261 - 1.206* -.292* -.640* -.517 2.261* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.056 - - -1.498* 1.845* -1.722* 1.056* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.553 - - - -.348* -.224 2.553* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.901 - - - - .123 2.901* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 2.778* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.649 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเคลียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเอาชนะเกม 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.650 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.194 1.289 

18.924* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.778 1.355 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.544 1.109 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.703 .959 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 
อ่ืนๆ 3.571 2.440 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.650 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.651 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.194 - 1.416* -.350* -.509* -.584 1.623* 

เป็นการ
พักผอ่น
คลายเครียด 

3.778 - - -1.766* -1.925* -2.000 .206 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.544 - - - -.159 -.234 1.97* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.703 - - - - -.075 2.131* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 2.206* 

อ่ืนๆ 3.571 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.651 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเคลียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรอืข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.652 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ี 
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.343 1.227 

8.911* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.722 1.523 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.592 1.070 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.874 1.019 

ต้องการเอาชนะเกม 5.111 .333 
อ่ืนๆ 3.000 1.915 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.652 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.653 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.343 - .621* -.249* -.531* -.768 1.343* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.722 - - -8.70* -1.152* -1.389* .722 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.592 - - - -.282 -.519 1.592* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.874 - - - - -.237 1.874* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.111 - - - - - 2.111* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.653 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเคลียด แข่งขันกับเพ่ือน 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.654 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.224 1.711 

3.618* .003 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.222 1.437 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.796 1.549 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.820 1.908 

ต้องการเอาชนะเกม 4.667 1.414 

อ่ืนๆ 4.714 1.704 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.654 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.655 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นขา่วสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.224 - .002 -.572* -.596* -1.443* 1.490* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.222 - - -.574 -.598 -1.444* -1.492* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.796 - - - -.024 -.871 -.918 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.820 - - - - -.847 -.895 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.667 - - - - - -.048 

อ่ืนๆ 4.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.655 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับ
เพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยใน
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ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยู
ทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม ความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.656 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.254 1.455 

3.351* .006 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.639 1.570 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.252 1.363 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.459 1.393 
ต้องการเอาชนะเกม 5.444 1.333 

อ่ืนๆ 3.571 1.813 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.656 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.657 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.254 - .615* .001 -.206 -1.191* .682* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.639 - - -.614* -.821* -1.806* .068 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.252 - - - -.207 -1.192* .681 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.459 - - - - -.985* .888 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 1.873* 

อ่ืนๆ 3.571 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.657 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเคลียด 
ความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
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ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือขอ้มูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website))แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.658 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.060 1.496 

2.513* .030 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.111 1.347 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.262 1.435 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.135 1.615 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 
อ่ืนๆ 3.286 2.138 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.658 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.659 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.060 - -.051 -.202 -.075 -1.607* .774 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.111 - - -.151 -.024 -1.556* .825 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.262 - - - .127 -1.405* .976 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.135 - - - - -1.532* .849 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 2.381* 

อ่ืนๆ 3.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.659 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ตารางที ่4.660 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.037 1.317 

2.888* .014 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.972 1.230 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.320 1.206 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.252 1.398 

ต้องการเอาชนะเกม 5.556 1.014 
อ่ืนๆ 3.857 1.574 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.660 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.661 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
กัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.037 - .065 -.283 -.215 -1.518* .180 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.972 - - -.348 -.280 -1.583* .115 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.320 - - - .068 -1.235* .463 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.252 - - - - -1.303* .395 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.556 - - - - - 1.698* 

อ่ืนๆ 3.857 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.661 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
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ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.662 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.993 1.469 

6.357* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.944 1.145 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.398 1.183 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.477 1.306 

ต้องการเอาชนะเกม 5.889 .333 
อ่ืนๆ 3.000 1.915 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.662 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.663 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.993 - .048 -.406* -.485* -1.896* .993 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.944 - - -.454 -.533* -1.944* .944 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.398 - - - -.079 -1.491* 1.398* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.477 - - - - -1.411* 1.478* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 2.889* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.663 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ตารางที ่4.664 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.261 1.481 

4.183* .001 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.556 1.382 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.592 1.445 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.270 1.489 

ต้องการเอาชนะเกม 4.444 1.509 
อ่ืนๆ 2.429 2.440 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.664 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.665 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.261 - .706* -.331 -.009 -1.183* .833 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.556 - - -1.037* -.715* -1.889* .127 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.592 - - - .322 -.852 1.164* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.270 - - - - -1.174* .842 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.444 - - - - - 2.016* 

อ่ืนๆ 2.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.665 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.666 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 2.896 1.705 

2.372* .039 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.639 1.457 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.291 1.758 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 2.829 1.906 

ต้องการเอาชนะเกม 4.222 1.202 
อ่ืนๆ 2.143 1.952 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.666 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.667 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

2.896 - .257 -.396 .067 -1.327* .753 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.639 - - -.652 -.190 -1.583* .496 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.291 - - - .462 -.931 1.148 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.829 - - - - -1.393* .686 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.222 - - - - - 2.079* 

อ่ืนๆ 2.143 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.667 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.668 : ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.776 .584 

16.475* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 5.278 1.059 

แข่งขันกับเพ่ือน 5.806 .595 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.964 .267 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 

อ่ืนๆ 4.143 1.865 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.668 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.669 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.776 - .498* -.030 -.188* -.002* 1.633* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

5.278 - - -.528* -.686* -.500* 1.135* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.806 - - - -.158 .028 1.663* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.964 - - - - .186 1.821* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - 
 
- 

- 1.635* 

อ่ืนๆ 4.143 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.669 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม ่ต้องการเอาชนะเกม และเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
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ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.670 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.328 1.200 

20.692* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.278 1.632 

แข่งขันกับเพ่ือน 5.534 1.018 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.892 .474 

ต้องการเอาชนะเกม 5.889 .333 

อ่ืนๆ 3.000 2.236 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.670 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.671 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.328 - 1.051* -.206 -.564* -.561 2.328* 

เป็นการ
พักผอ่น
คลายเครียด 

4.278 - - -1.256* -1.614* -1.611* 1.278* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.534 - - - -.358* -.355 2.534* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.892 - - - - .003 2.892* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 2.889* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.671 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียดต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และ
ความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือนต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 
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ตารางที ่4.672 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.157 1.326 

19.957* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.750 1.556 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.476 1.228 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.721 .896 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 
อ่ืนๆ 3.000 2.236 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.672 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ 
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.673 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.157 - 1.407* -.319* -.564* -.621 2.157* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.750 - - -1.726* -1.971* -2.028* .750 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.476 - - - -.245 -.302 2.476* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.721 - - - - -.057 2.721* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 2.778* 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.673 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกันเพ่ือน 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกันเพ่ือน ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.674 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.366 1.128 

8.962* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.778 1.675 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.583 1.209 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.892 1.048 

ต้องการเอาชนะเกม 5.000 .500 

อ่ืนๆ 2.714 1.800 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.674 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO) )ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.675 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน 
ระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.366 - .588* -.217 -.526* -.634 1.651* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.778 - - -.805* -1.114* -1.222* 1.064* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.583 - - - -.309 -.418 1.868* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.892 - - - - -.108 2.178* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.000 - - - - - 2.286* 

อ่ืนๆ 2.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.675 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลาย
เครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
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กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับ
เพ่ือนต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพื่อน จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
จะมีคา่เฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.676 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.246 1.683 

3.353* .006 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.333 1.673 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.728 1.693 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.874 1.898 

ต้องการเอาชนะเกม 5.111 .333 

อ่ืนๆ 3.857 1.773 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.676 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.677 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภค 
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.246 - -.087 -.482* -.628* -1.865* .611* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.333 - - -.395 -.541 -1.778* -.524* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.728 - - - -.146 -1.383* -.129* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.874 - - - - -1.237* .017 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.111 - - - - - 1.254 

อ่ืนๆ 3.857 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.677 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือนต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความ
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ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/  
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.678 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน 
เวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.313 1.427 

4.029* .001 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.750 1.645 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.223 1.441 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.486 1.387 

ต้องการเอาชนะเกม 5.333 1.658 

อ่ืนๆ 2.714 1.800 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.678 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.679 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
                     เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
                     Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.313 - -.563* .090 -.173 -1.020* 1.599* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.750 - - -.473 -.737* -1.583* 1.036 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.223 - - - -.263 -1.110* -1.509* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.486 - - - - -.847 1.772* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.333 - - - - - 2.619* 

อ่ืนๆ 2.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.679 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นพักผ่อน
คลายเครียด ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
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ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโป
รโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ 
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.680 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
                     การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 

ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.090 1.489 

2.875* .015 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.167 1.231 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.204 1.271 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.153 1.608 

ต้องการเอาชนะเกม 5.444 1.333 

อ่ืนๆ 2.714 1.800 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.680 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.681 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
   ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.090 - -.077 -.114 -.064 -1.355* 1.375* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.167 - - -.037 .014 -1.278* 1.452* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.204 - - - .051 -1.241* 1.470* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.153 - - - - -1.291* 1.439* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 2.730* 

อ่ืนๆ 2.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.681 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
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เพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ตารางที ่4.682 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง. 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.052 1.356 

3.316* .006 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.944 1.194 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.282 1.208 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.270 1.420 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 

อ่ืนๆ 4.143 1.865 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.682 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.683 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
                     ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 

ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.052 - .108 -.229 -.218 -1.726* -.091 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.944 - - -.337 -.326 -1.833* -.198 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.282 - - - .011 -1.496* .139 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.270 - - - - -1.508* .127 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 1.635* 

อ่ืนๆ 4.143 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.683 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
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ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.684 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.090 1.459 

5.622* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.917 1.251 

แข่งขันกับเพ่ือน 4.369 1.129 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.468 1.320 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 

อ่ืนๆ 2.714 1.800 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.684 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.685 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม 
บนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.090 - .173 -.279 -.379* -1.577* -1.375* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.917 - - -.452 -.552* -1.750* 1.202* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.369 - - - -.010 -1.298* 1.655* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.468 - - - - -1.198* 1.754* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 2.952* 

อ่ืนๆ 2.714 - - - - - - 

 
จากตารางที 4.685 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการ
เอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริม
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ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ ต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และ
ความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ตารางที ่4.686 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.261 1.430 

5.104* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.500 1.502 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.641 1.420 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.315 1.471 

ต้องการเอาชนะเกม 4.556 1.236 
อ่ืนๆ 2.429 2.440 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.686 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



655 

ตารางที ่4.687 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.261 - .761* -.380* -.054 -1.294* .833 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.500 - - -1.141* -.815* -2.056* .071 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.641 - - - .326 -.915 1.212* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.315 - - - - -1.240* .887 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.556 - - - - - 2.127* 

อ่ืนๆ 2.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.687 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลาดเครียด แข่งขันกับเพือน และ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า 
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ตารางที ่4.688 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ี 
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 2.918 1.673 

3.014* .011 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.417 1.481 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.340 1.741 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 2.874 1.888 

ต้องการเอาชนะเกม 4.222 1.202 
อ่ืนๆ 2.143 1.952 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.688 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.689 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

2.918 - .501 -.422 .044 -1.304* .775 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.417 - - -.923* -.457 -1.806* .274 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.340 - - - .466 -.882 1.197 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.874 - - - - -1.348* .731 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.222 - - - - - 2.079* 

อ่ืนๆ 2.143 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.689 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 



659 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 
 

ตารางที ่4.690 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพื่อความสนุกสนาน 5.716 .608 

18.104* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 5.167 .775 

แข่งขันกับเพื่อน 5.767 .614 
ต้องการเจอเพื่อนใหม่ 5.937 .310 

ต้องการเอาชนะเกม 5.889 .333 
อ่ืนๆ 4.286 1.604 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.690 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.691 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 

การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.716 - .550* -.051 -.221* -.173 1.431* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

5.167 - - -.600* -.770* -.722* .881* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.767 - - - -.170* -.122 1.481* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.937 - - - - .048 1.651* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 1.603* 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.691 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 



661 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการ
ในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และ
ความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.692 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.485 .829 

21.885* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.583 1.360 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.748 .653 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.919 .385 

ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .441 
อ่ืนๆ 4.286 1.604 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.692 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.693 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.485 - .902* -.263* -.434* -.293 1.199* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.583 - - -1.164* -1.336* -1.194* .298 

แข่งขนักับ
เพ่ือน 

5.748 - - - -.171 -.030 1.462* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.919 - - - - .141 1.633* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 1.492* 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.693 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.694 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.403 .919 

21.869* .000 

20-25 ปี 4.556 1.157 
26-30 ปี 5.728 .629 

31-35 ปี 5.838 .514 

36-40 ปี 5.778 .441 
มากกว่า 40 ปี 4.000 1.527 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.694 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.695 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.403 - .847* -.325* -.435* -.375 1.403* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.556 - - -1.173* -1.282* -1.222* .556 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.728 - - - -.110 -.050 1.728* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.838 - - - - .060 1.838* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 1.778* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.695 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.696 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.597 .902 

7.853* .000 

20-25 ปี 4.528 1.055 
26-30 ปี 4.874 .572 

31-35 ปี 5.009 .837 

36-40 ปี 5.000 5.000 
มากกว่า 40 ปี 3.429 1.134 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.696 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.697 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.597 - .069 -.277* -.412* -.403 1.168* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.528 - - -.346* -.481* -.472* 1.099* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.874 - - - -.135 -.126 1.445* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.009 - - - - .009 1.580* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.000 - - - - - 1.571* 

อ่ืนๆ 3.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.697 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และ
ความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.698 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.463 1.593 

1.704 .133 

20-25 ปี 3.694 1.390 

26-30 ปี 3.883 1.497 
31-35 ปี 3.919 1.845 

36-40 ปี 4.556 1.424 

มากกว่า 40 ปี 4.000 1.527 
 
จากตารางที่ 4.698 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.699 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของ 

ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.328 1.337 

3.254* .007 

20-25 ปี 3.972 1.207 
26-30 ปี 4.379 1.197 

31-35 ปี 4.477 1.413 

36-40 ปี 5.444 1.333 
มากกว่า 40 ปี 3.143 1.345 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.699 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.700 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.328 - .356 -.050 -.149 -1.116* -1.185* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.972 - - -.406 -.505* -1.472* .830 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.379 - - - -.099 -1.066* 1.236* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.477 - - - - -.967* 1.335* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 2.302* 

อ่ืนๆ 3.143 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.700 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ



674 

ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขัน
กับเพื่อน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท
เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.701 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
  มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.201 1.445 

2.143 .060 

20-25 ปี 4.250 1.156 
26-30 ปี 4.282 1.192 

31-35 ปี 4.198 1.606 

36-40 ปี 5.667 .707 
มากกว่า 40 ปี 3.714 1.113 

 
จากตารางที่ 4.701 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.702 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  

ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.075 1.369 

3.157* .008 

20-25 ปี 4.083 1.079 
26-30 ปี 4.408 1.071 

31-35 ปี 4.279 1.409 

36-40 ปี 5.667 .707 
มากกว่า 40 ปี 4.286 1.604 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.702 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.703 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.075 - -.009 -.333* -.205 -1.592* -.211 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.083 - - -.324 -.196 -1.583* -.202 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.408 - - - .129 -1.259* .122 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.279 - - - - -1.387* -.006 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.667 - - - - - 1.381* 

อ่ืนๆ 4.286 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.703 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
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เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.704 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.112 1.470 

3.969* .002 

20-25 ปี 4.000 1.042 
26-30 ปี 4.466 1.101 

31-35 ปี 4.523 1.306 

36-40 ปี 5.444 1.333 
มากกว่า 40 ปี 3.429 1.134 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.704 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.705 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.112 - .112 -.354* -.411* -1.333* .683 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.000 - - -.466 -.523* -1.444* .571 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.466 - - - -.057 -.978* 1.037* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.523 - - - - -.922* 1.094* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 2.016* 

อ่ืนๆ 3.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.705 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะ
เกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
มากกว่า 
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ตารางที ่4.706 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.552 1.363 

5.079* .000 

20-25 ปี 3.889 1.469 
26-30 ปี 4.097 1.575 

31-35 ปี 3.315 1.483 

36-40 ปี 4.667 1.414 
มากกว่า 40 ปี 2.429 2.440 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.706 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.707 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.552 - -.337 -.545* .237 -1.114* 1.124 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.889 - - -.208 .574* -.778 1.460* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.097 - - - .782* -.570* 1.669* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.315 - - - - -1.351* .887 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.667 - - - - - 2.238* 

อ่ืนๆ 2.429 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.707 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 



684 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.708 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.201 1.689 

5.121* .000 

20-25 ปี 3.917 1.500 
26-30 ปี 3.806 1.935 

31-35 ปี 2.865 1.914 

36-40 ปี 4.444 1.130 
มากกว่า 40 ปี 2.143 1.952 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.708 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.709 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.201 - -.715* -.604* .337 -1.243* 1.059 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.917 - - .111 1.052* -.528 1.774* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.806 - - - .941* -.639 1.663* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.865 - - - - -1.580* .722 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.444 - - - - - 2.302* 

อ่ืนๆ 2.143 - - - - - - 

 
จากตารางที ่4.709 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเอาชนะ
เกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคทีมี่
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ตารางที ่4.710 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

  Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.664 .660 

18.731* .000 

20-25 ปี 5.167 1.134 
26-30 ปี 5.816 .590 

31-35 ปี 5.910 .345 

36-40 ปี 5.778 .667 
มากกว่า 40 ปี 3.714 2.289 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.710 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.711 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.664 - .498* -.151 -.246* -.114 1.950* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

5.167 - - -.649* -.743* -.611* 1.452* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.816 - - - -.094 .038 2.101* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.910 - - - - -.132 2.064* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - -2.064* 

อ่ืนๆ 3.714 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.711 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการใน
ด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือน
ใหม ่จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.712 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Line) ของผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.784 1.050 

9.492* .000 

20-25 ปี 4.250 1.680 
26-30 ปี 5.029 1.159 

31-35 ปี 4.937 1.003 

36-40 ปี 5.889 .333 
มากกว่า 40 ปี 2.571 2.371 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.712 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.713 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.784 - .534* -.246 -.153 -1.105* 2.212* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.250 - - -.779* -.687* -1.639* 1.679* 

แข่งขนักับ
เพ่ือน 

5.029 - - - .092 -.860* 2.458* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.937 - - - - -.952* 2.366* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 3.318* 

อ่ืนๆ 2.571 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.713 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม
เพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.714 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 

ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.597 1.005 

6.112* .000 

20-25 ปี 4.306 1.737 
26-30 ปี 4.689 1.020 

31-35 ปี 4.514 .862 

36-40 ปี 5.222 .667 
มากกว่า 40 ปี 2.571 2.371 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.714 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.715 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ 

ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.597 - .292 -.092 .084 -.625 2.026* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.306 - - -.384 -.208 -.917* 1.734* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.689 - - - .175 -.533 2.118* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.514 - - - - -.709 1.942* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.222 - - - -  2.651* 

อ่ืนๆ 2.571 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.715 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (คน้หาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.716 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.604 1.104 

9.465* .000 

20-25 ปี 4.056 1.120 
26-30 ปี 4.718 .821 

31-35 ปี 4.901 .963 

36-40 ปี 5.778 .441 
มากกว่า 40 ปี 3.143 1.773 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.716 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.717 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.604 - .549* -.114 -.296* -1.173* 1.462* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.056 - - -.663* -.845* -1.722* .913* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.718 - - - -.183 -1.059* 1.576* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.901 - - - - -.877* 1.758* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 2.635* 

อ่ืนๆ 3.143 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.717 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะ
เกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะ
เกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ตารางที ่4.718 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.515 1.439 

10.734* .000 

20-25 ปี 3.444 1.576 
26-30 ปี 4.612 1.246 

31-35 ปี 4.847 1.200 

36-40 ปี 5.778 .441 
มากกว่า 40 ปี 2.571 1.718 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.718 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.719 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอ

เพื่อน
ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อ่ืนๆ 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.515 - 1.071* -.097 -.332 -1.263* 1.944* 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

3.444 - - -1.167* -1.402* -2.333* .873 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.612 - - - -.235 -1.166* 2.040* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.847 - - - - -.931* 2.275* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 3.206* 

อ่ืนๆ 2.571 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.719 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเอาชนะ
เกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการใน
ด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะ
เกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการใน
ด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะ
เกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความต้องการในด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.720 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

ต่ ากว่า 20 ปี 5.276 1.253 

21.883* .000 

20-25 ปี 3.889 2.011 
26-30 ปี 5.563 .987 

31-35 ปี 5.937 .279 

36-40 ปี 5.444 1.130 
มากกว่า 40 ปี 3.714 2.289 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.720 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



704 

ตารางที ่4.721 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม ่

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 
อื่นๆ 

เพื่อความ
สนุกสนาน 

5.276 - 1.387* -.287 -.661* -.168* 1.562* 

เป็นการ
พักผ่อนคลาย
เครียด 

3.889 - - -1.674* -2.048* -1.556* .175 

แข่งขันกับ
เพื่อน 

5.563 - - - -.374 .119 1.849* 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

5.937 - - - - .493 2.222* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.444 - - - - - 1.730* 

อ่ืนๆ 3.714 - - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.721 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการ
ในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอ
เพ่ือนใหม ่จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแกป้ัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
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เล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพื่อน จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเอาชนะเกม จะมีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.722 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์  

ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 1.349 .865 

.788 .501 
เพ่ือน 1.408 .913 
ครอบครัว 1.000 .000 

อ่ืนๆ 1.000 .000 
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จากตารางที่ 4.722 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมLegend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที ่4.723 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
 ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 

แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 1.737 .460 

.506 .678 
เพ่ือน 1.726 .514 

ครอบครัว 1.889 .782 

อ่ืนๆ 2.000 .000 
 

จากตารางที่ 4.723 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.724 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
  Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.845 .575 

30.116* .000 
เพ่ือน 5.344 1.036 
ครอบครัว 4.111 .928 

อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



707 

จากตารางที่ 4.724 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.725 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.845 - -.501* 1.734* 2.845* 

เพ่ือน 5.344 - - 1.233* 2.344* 

ครอบครัว 4.111 - - - 1.111 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.725 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคทีมี่สื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
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เกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.726 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.763 .709 

20.607* .000 
เพ่ือน 5.172 1.331 

ครอบครัว 4.111 .928 
อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.726 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.727 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.763 - .591* 1.612* 2.763* 

เพ่ือน 5.172 - - 1.061* 2.172* 

ครอบครัว 4.111 - - - 1.111 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 
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จากตารางที่ 4.727 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.728 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ. 
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.690 .901 

26.876* .000 
เพ่ือน 4.936 1.444 

ครอบครัว 3.222 .441 
อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.728 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
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เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.729 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.690 - .753* 2.467* 2.690* 
เพ่ือน 4.936 - - 1.714* 1.936* 

ครอบครัว 3.222 - - - .222 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.729 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.730 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.681 1.049 

10.033* .000 
เพ่ือน 4.268 1.263 
ครอบครัว 3.444 .527 

อ่ืนๆ 2.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.730 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมีผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (คน้หาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.731 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.681 - .414* 1.237* 2.681* 

เพ่ือน 4.268 - - .823* 2.268* 
ครอบครัว 3.444 - - - 1.444 

อ่ืนๆ 2.000 - - - - 
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จากตารางที่ 4.731 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
สื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ google 
(SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.732 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.634 1.807 

1.148 .329 
เพ่ือน 3.586 1.553 

ครอบครัว 2.889 1.167 
อ่ืนๆ 2.000 .000 
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จากตารางที่ 4.732 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.733 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website))  
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.509 1.441 

6.640* .000 
เพ่ือน 3.924 1.361 

ครอบครัว 4.000 .707 

อ่ืนๆ 2.500 .707 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.733 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.734 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.509 - .585* .509 2.009* 
เพ่ือน 3.924 - - -.076 1.424 

ครอบครัว 4.000 - - - 1.500 
อ่ืนๆ 2.500 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.734 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ
โปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend Of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.735 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
ที่มผีู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.272 1.587 

1.341 .261 
เพ่ือน 4.185 1.270 
ครอบครัว 3.778 .441 

อ่ืนๆ 2.500 .707 

 
จากตารางที่ 4.735 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.736 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
   ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 

แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.250 1.450 

1.871 .134 
เพ่ือน 4.032 1.206 

ครอบครัว 4.000 .707 
อ่ืนๆ 2.500 .707 
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จากตารางที่ 4.736 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมผีู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.737 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.366 1.435 

2.586 .053 
เพ่ือน 4.089 1.206 
ครอบครัว 4.000 .707 

อ่ืนๆ 2.500 .707 
 
จากตารางที่ 4.737 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มคีวามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.738 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
  Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordma 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.517 1.543 

1.112 .344 
เพ่ือน 3.490 1.686 
ครอบครัว 2.556 1.236 

อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 
จากตารางที่ 4.738 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.739 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
  Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น

เกม Legend of Swordman 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.099 1.901 

.528 .663 
เพ่ือน 3.255 1.857 

ครอบครัว 2.556 1.236 
อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 
จากตารางที่ 4.739 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
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เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.740 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.888 .514 

10.390* .000 
เพ่ือน 5.580 .885 

ครอบครัว 5.222 .441 
อ่ืนๆ 4.500 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.740 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.741: ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

          เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.888 - .308* .666* 1.388* 

เพ่ือน 5.580 - - .357 1.080* 

ครอบครัว 5.222 - - - .722 
อ่ืนๆ 4.500 - - - - 
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จากตารางที่ 4.741 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.742 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.737 .803 

27.676* .000 
เพ่ือน 5.006 1.500 

ครอบครัว 3.000 1.658 
อ่ืนๆ 3.500 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.742 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น



720 

เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.743 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.737 - .308* 2.737* 2.237* 
เพ่ือน 5.006 - - 2.006 1.506 

ครอบครัว 3.000 - - - -.500 
อ่ืนๆ 3.500 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.743 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.744 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.681 .945 

22.649* .000 
เพ่ือน 4.803 1.546 
ครอบครัว 3.778 .441 

อ่ืนๆ 3.500 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.744 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.745 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.681 - .879* 1.903* 2.181* 

เพ่ือน 4.803 - - 1.025* 1.302 
ครอบครัว 3.778 - - - .278 

อ่ืนๆ 3.500 - - - - 
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จากตารางที่ 4.745 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.746 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.685 1.061 

5.459* .001 
เพ่ือน 4.236 1.397 

ครอบครัว 4.333 .866 
อ่ืนๆ 3.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.746 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.747: ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.685 - .450* .352 1.685* 

เพ่ือน 4.236 - - -.098 1.236 

ครอบครัว 4.333 - - - 1.333 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 

 
จากตาราง 4.747 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.748 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
  หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.642 1.820 

.421 .738 
เพ่ือน 3.554 1.611 
ครอบครัว 3.333 1.500 

อ่ืนๆ 2.500 .707 

 
จากตารางที่ 4.748 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.749 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.500 1.468 

5.412* .001 
เพ่ือน 3.924 1.380 
ครอบครัว 4.556 .882 

อ่ืนๆ 3.500 2.121 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.749 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.750 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.500 - .576* -.056* 1.000 

เพ่ือน 3.924 - - -.632 .424 

ครอบครัว 4.556 - - - 1.056 
อ่ืนๆ 3.500 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.750 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, และครอบครัว  
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ  
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.751 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 

ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.233 1.627 

.516 .671 
เพ่ือน 4.064 1.371 
ครอบครัว 4.111 .782 

อ่ืนๆ 3.500 2.121 

 
จากตารางที่ 4.751 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.752 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.276 1.436 

.896 .443 
เพ่ือน 4.102 1.133 

ครอบครัว 3.889 1.054 
อ่ืนๆ 3.500 2.121 

 



727 

จากตารางที่ 4.752 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.753 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.388 1.452 

2.006 .113 
เพ่ือน 4.083 1.214 
ครอบครัว 3.889 1.054 

อ่ืนๆ 3.500 2.121 
 

จากตารางที่ 4.753 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.754 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.461 1.459 

4.584* .004 
เพ่ือน 3.153 1.570 
ครอบครัว 1.889 1.054 

อ่ืนๆ 2.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.754 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.755 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 3.461 - .308* 1.572* 1.461 

เพ่ือน 3.153 - - 1.264* 1.153 
ครอบครัว 1.889 - - - -.111 

อ่ืนๆ 2.000 - - - - 
 

จากตารางที่ 4.755 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และครอบครัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman จะมคี่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.756 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.056 1.821 

1.804 .146 
เพ่ือน 2.930 1.706 
ครอบครัว 1.889 1.054 

อ่ืนๆ 1.500 .707 

 
จากตารางที่ 4.756 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.757 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกตา่งกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.901 .487 

12.329* .000 
เพ่ือน 5.592 .832 
ครอบครัว 5.556 .527 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.757 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.758 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.901 - .309* .345 1.901* 

เพ่ือน 5.592 - - .037 1.592* 
ครอบครัว 5.556 - - - 1.156* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 
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จากตารางที่ 4.758 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

บริโภคที่มคีรอบครัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.759 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.750 .777 

24.747* .000 
เพ่ือน 5.057 1.420 
ครอบครัว 3.556 1.590 

อ่ืนๆ 3.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.759 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.760 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.750 - .693* 2.194* 2.750* 

เพ่ือน 5.057 - - 1.502* 2.057* 
ครอบครัว 3.556 - - - .556 

อ่ืนๆ 3.000 - - - - 
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จากตารางที่ 4.760 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.761 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.655 .990 

21.019* .000 
เพ่ือน 4.732 1.615 
ครอบครัว 4.111 .928 

อ่ืนๆ 3.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่4.761 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
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ที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.762 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.655 - .923* 1.544* 2.655* 

เพ่ือน 4.732 - - .621 1.733 

ครอบครัว 4.111 - - - 1.111 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.762 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
 
 
 



735 

ตารางที ่4.763 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.681 1.102 

4.677* .003 
เพ่ือน 4.268 1.411 

ครอบครัว 4.222 1.093 
อ่ืนๆ 3.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.763 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.764 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกตา่งกัน 

 
ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.681 - .414* .459 1.681 
เพ่ือน 4.268 - - .045 1.268 

ครอบครัว 4.222 - - - 1.222 
อ่ืนๆ 3.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.764 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกจิกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.765 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.690 1.839 

.533 .647 
เพ่ือน 3.510 1.659 
ครอบครัว 3.222 1.481 

อ่ืนๆ 3.000 .000 
 

จากตารางที่ 4.765 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman  แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.766 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน ์ 4.513 1.477 

5.617* .001 
เพื่อน 3.917 1.445 
ครอบครัว 4.778 .833 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.766 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.767 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
  เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.513 - .596* -.265 .513 
เพ่ือน 3.917 - - -.861 -.083 

ครอบครัว 4.778 - - - .778 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 
 

จากตารางที่ 4.767 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภค
ทีมี่เพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.768 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.185 1.600 

.280 .840 
เพ่ือน 4.083 1.291 

ครอบครัว 4.444 .882 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 
จากตารางที่ 4.768 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.769 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 

เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.259 1.454 

1.079 .358 
เพ่ือน 4.089 1.173 

ครอบครัว 4.778 .8333 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 
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จากตารางที่ 4.769 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.770 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.392 1.434 

2.095 .100 
เพ่ือน 4.057 1.221 

ครอบครวั 4.556 1.130 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 
 

จากตารางที่ 4.770 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.771 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.466 1.435 

4.104* .007 
เพ่ือน 3.197 1.571 

ครอบครัว 1.889 1.054 

อ่ืนๆ 2.500 .707 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.771 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.772 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 3.466 - .268 1.577* .966 

เพ่ือน 3.197 - - 1.309* .698 

ครอบครัว 1.889 - - - -.611 
อ่ืนๆ 2.500 - - - - 
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จากตารางที่ 4.772 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.773 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.052 1.806 

1.506 .213 
เพ่ือน 2.962 1.702 

ครอบครัว 1.889 1.054 

อ่ืนๆ 2.000 1.414 
 

จากตารางที่ 4.773 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
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การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.774 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.888 .432 

18.088* .000 
เพ่ือน 5.503 .798 
ครอบครัว 5.556 .527 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.774 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.775 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.888 - .385* .332 1.888* 

เพ่ือน 5.503 - - -.052 1.503* 
ครอบครัว 5.556 - - - 1.556* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 
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จากตารางที่ 4.775 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มคีรอบครัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.776 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 

เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.776 .716 

16.153* .000 
เพ่ือน 5.363 .948 
ครอบครัว 4.667 .8666 

อ่ืนๆ 3.500 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.776 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.777 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.776 - .413* 1.109* 2.276* 

เพ่ือน 5.363 - - .696* 1.863* 
ครอบครัว 4.667 - - - 1.167 

อ่ืนๆ 3.500 - - - - 
 

จากตารางที่ 4.777 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend Of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.778 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.754 .718 

20.126* .000 
เพ่ือน 5.242 .977 
ครอบครัว 4.556 .527 

อ่ืนๆ 3.500 .707 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.778 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.779 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.754 - .512* 1.199* 2.254* 

เพ่ือน 5.242 - - .687* 1.742* 
ครอบครัว 4.556 - - - 1.056 

อ่ืนๆ 3.500 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.779 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคที่มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.780 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.793 .9445 

1.587 .192 
เพ่ือน 4.793 .7263 
ครอบครัว 4.778 .441 

อ่ืนๆ 3.500 .707 

 
จากตารางที่ 4.780 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.781 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 3.720 1.786 

.117 .950 
เพ่ือน 3.809 1.392 

ครอบครัว 3.667 1.581 
อ่ืนๆ 3.500 .707 
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จากตารางที่ 4.781 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.782 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.539 1.426 

3.799* .010 
เพ่ือน 4.083 1.171 

ครอบครัว 4.444 .527 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.782 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman พบว่ามีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.783 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.539 - .426* .094 .539 
เพ่ือน 4.083 - - -.362 .083 

ครอบครัว 4.444 - - - .444 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.783 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.784 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
  มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.241 1.585 

.165 .920 
เพ่ือน 4.248 1.130 
ครอบครัว 4.556 .527 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 
จากตารางที่ 4.784 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.785 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.289 1.438 

.718 .542 
เพ่ือน 4.185 1.091 

ครอบครัว 4.778 .441 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 
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จากตารางที่ 4.785 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.786 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.427 1.434 

1.761 .154 
เพ่ือน 4.153 1.145 
ครอบครัว 4.778 .441 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 
 

จากตารางที่ 4.786 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.787 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน ์ 3.539 1.477 

2.475 .061 
เพื่อน 3.777 1.604 

ครอบครัว 4.778 .441 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 
จากตารางที่ 4.787 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.788 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน ์ 3.125 1.869 

3.779* .011 
เพื่อน 3.561 1.809 

ครอบครัว 4.778 .441 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.788 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.789 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน ์ 5.879 .4863 

14.650* .000 
เพื่อน 5.452 .9777 

ครอบครัว 5.556 .527 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.789 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.790 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend  
of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.879 - .427* .324 1.879* 

เพ่ือน 5.452 - - -.103 1.452* 
ครอบครัว 5.556 - - - 1.556* 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.790 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
อ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มคีรอบครัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.791 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน ์ 4.970 1.054 

2.941* .033 
เพื่อน 4.656 1.404 

ครอบครัว 4.333 1.225 
อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.791 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
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Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line)  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.792 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.970 - .314* .637 .970 
เพ่ือน 4.656 - - .323 .656 

ครอบครัว 4.333 - - - .333 
อ่ืนๆ 4.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.792 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line)  
มากกว่า 
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ตารางที ่4.793 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.556 1.009 

.823 .482 
เพ่ือน 4.510 1.264 
ครอบครัว 5.111 1.054 

อ่ืนๆ 4.500 2.121 

 
จากตารางที่ 4.793 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.794 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.819 1.020 

4.653* .003 
เพ่ือน 4.490 .991 
ครอบครัว 4.000 2.062 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.794 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการ
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ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.795 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.819 - .329* .819* .819 

เพ่ือน 4.490 - - .490 .490 
ครอบครัว 4.000 - - - .000 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.795 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน และครอบครัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ตารางที ่4.796 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 4.832 1.232 

10.055* .000 
เพ่ือน 4.159 1.496 

ครอบครัว 3.333 2.121 

อ่ืนๆ 4.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.796 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
แก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.797 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 4.832 - .673* 1.499* .832 

เพ่ือน 4.159 - - -.826 -.667 
ครอบครัว 3.333 - - - .667 

อ่ืนๆ 4.000 - - - - 
 

จากตารางที่ 4.797 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนและครอบครัวเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
สื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.798 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 5.672 .919 

32.770* .000 
เพ่ือน 5.172 1.383 

ครอบครัว 2.444 1.424 

อ่ืนๆ 2.000 1.414 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.798 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.799 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย สื่อออนไลน์ เพื่อน ครอบครัว อ่ืนๆ 

สื่อออนไลน์ 5.672 - .500* 3.228* 3.672* 

เพ่ือน 5.172 - - 2.728* 3.172* 
ครอบครัว 2.444 - - - .444 

อ่ืนๆ 2.000 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.799 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือน, ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีสื่อออนไลน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มเีพ่ือน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman จะ
มีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ครอบครัว และอ่ืนๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพ่ือนเป็นผู้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) 
มากกว่า 
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ตารางที ่4.800 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.225 .7111 

2.763* .027 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 1.519 1.018 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 1.376 .896 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 1.191 .647 
มากกว่า 12 เดือน 1.115 .432 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.800 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ

เปิดรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.801 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อ 

ออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 3เดือน 1.225 - -.295* -.151 .034 .110 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

1.519 - - .143 .328* .404* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

1.376 - - - .185 .261 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

1.191 - - - - .076 

12 เดือนขึ้นไป 1.115 - - - - - 



763 

จากตารางที่ 4.801 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มากกว่า 

  
ตารางที ่4.802 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
  ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman เล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.838 .404 

2.778* .027 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 1.675 .523 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 1.677 .5349 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง12 เดือน 1.872 .397 

มากกว่า 12 เดือน 1.769 .430 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.802 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.803 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของ 
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

1.838 - .162* .160* -.035 .068 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

1.675 - - -.002 -.197* -.094 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 
9 เดือน 

1.677 - - - -.195* -.092 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

1.872 - - - - .103 

12เดือนขึ้นไป 1.769 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.803 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี

ประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 
เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือมากกว่า 

 
ตารางที ่4.804 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.675 .952 

2.161 .073 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.617 .810 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.667 .712 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.489 .906 
มากกว่า 12 เดือน 5.154 1.377 

 
จากตารางที่ 4.804 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.805 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend  

of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.675 .911 

2.267 .061 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.526 1.043 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.462 1.166 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.277 1.036 

มากกว่า 12 เดือน 5.038 1.371 
  
จากตารางที่ 4.805 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.806 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.675 .952 

4.093* .003 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.338 1.195 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.323 1.235 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดอืน 5.064 1.480 

มากกว่า 12 เดือน 4.654 1.623 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.806 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.807 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 5.675 - .337* .352 .611* 1.021* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

5.338 - - .015 .274 .684* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

5.323 - - - .259 .669* 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

5.064 - - - - .410 

12 เดือนขึ้นไป 4.654 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.807 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  
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มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.808 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.713 .930 

2.231 .065 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.279 1.306 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.538 1.069 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.489 1.266 

มากกว่า 12 เดือน 4.692 .970 

 
จากตารางที่ 4.808 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
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ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.809 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.838 1.732 

3.166* .014 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.240 1.665 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.667 1.747 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.851 1.588 

มากกว่า 12 เดือน 4.145 1.515 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.809 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.810 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 

หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

3.838 - .597* .171 -.014 -.316* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

3.240 - - -.426 -.611* -.914* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 
9 เดือน 

3.667 - - - -.184 -.487* 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.851 - - - - -.303 

12 เดือนขึ้นไป 4.145 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.810 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมี



771 

ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.811 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.513 1.331 

3.062* .017 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.039 1.477 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.344 1.387 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.043 1.489 
มากกว่า 12 เดือน 4.846 1.190 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.811 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.812 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

4.513 - .474* .168 .470 -.334 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

4.039 - - -.305 -.004 -.807* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 
9 เดือน 

4.344 - - - .302 -.502 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

4.043 - - - - -.804* 

12 เดือนขึ้น
ไป 

4.846 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.812 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.813 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.100 1.596 

2.200 .068 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.065 1.472 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.290 1.434 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.404 1.263 

มากกว่า 12 เดือน 4.885 1.107 
 
จากตารางที่ 4.813 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.814 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.288 1.352 

3.498* .008 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.929 1.353 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.290 1.323 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.979 1.406 

มากกว่า 12 เดือน 4.846 1.008 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.814 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.815 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

4.288 - .359 -.003 .309 -.559 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

3.929 - - -.362* -.050 -.918* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 
9 เดือน 

4.290 - - - .312 -.556 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.979 - - - - -.867* 

12 เดือนขึ้นไป 4.846 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.815 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.816 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.188 1.502 

2.093 .081 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.091 1.388 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.376 1.268 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.213 1.141 

มากกว่า 12 เดือน 4.846 1.008 
  
จากตารางที่ 4.816 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.817 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.663 1.484 

1.123 .345 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.403 1.706 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.624 1.474 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.128 1.702 

มากกว่า 12 เดือน 3.538 1.449 
  
จากตารางที่ 4.817 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.818 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.288 1.843 

.979 .419 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.000 2.003 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.333 1.722 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 2.872 1.907 

มากกว่า 12 เดือน 3.423 1.501 
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จากตารางที่ 4.818 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.819 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.788 .650 

1.128 .343 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.792 .568 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.731 .768 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.681 .887 

มากกว่า 12 เดือน 5.500 .990 

 
จากตารางที่ 4.819 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.820 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.600 1.121 

1.936 .104 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.455 1.079 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.290 1.419 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.043 1.587 

มากกว่า 12 เดือน 5.154 1.287 
 
จากตารางที่ 4.820 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.821 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.675 .978 

2.934* .021 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.260 1.308 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.215 1.390 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.043 1.503 

มากกว่า 12 เดือน 4.885 1.306 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



780 

จากตารางที่ 4.821 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.822 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

5.675 - .415* .460* .632* .790* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

5.260 - - .045 .217 .375 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 
9 เดือน 

5.215 - - - .173 .330 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

5.043 - - - - .158 

12 เดือนขึ้นไป 4.885 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.822 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
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จากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน 
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 
เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.823 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค 
ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.813 .797 

2.612* .035 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.344 1.340 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.484 1.129 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.298 1.601 
มากกว่า 12 เดือน 4.769 .908 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.823 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.824 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลา
ในการเล่น

เกม 
ค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่า3
เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกวา่ 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่

ถึง 12 
เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3
เดือน 

4.813 - .468* .329 .515* .043* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

4.344 - - -.140 .046 -.425 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

4.484 - - - .186 -.285 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 
เดือน 

4.298 - - - - -.471 

12 เดือนขึ้น
ไป 

4.769 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.824 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.825 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.875 1.724 

3.292* .011 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.253 1.736 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.688 1.744 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.660 1.698 

มากกว่า 12 เดือน 4.308 1.350 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.825 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.826 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.875 - .622* .187 .215 -.433 

มากกว่า 3
เดือน แต่ไม่ถึง 
6 เดือน 

3.253 - - -.435 -.406 -1.054* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

3.688 - - - .029 -.620 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.660 - - - - -.648 

12 เดือนขึ้นไป 4.308 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.826 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.827 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.550 1.311 

3.272* .012 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.032 1.536 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.344 1.433 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.085 1.411 
มากกว่า 12 เดือน 4.885 1.177 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.827 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.828 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.550 - .518* .206 .465 -.335 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

4.032 - - -.312 -.053 -.852* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

4.344 - - - .259 -.541 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

4.085 - - - - -.800* 

12 เดือนขึ้นไป 4.885 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.828 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา
ที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ 
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.829 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภค 
ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.113 1.615 

1.663 .158 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.052 1.592 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.237 1.448 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.064 1.358 
มากกว่า 12 เดือน 4.846 1.120 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.829 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.830 :  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))

ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.375 1.306 

2.858* .023 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 
 

4.045 
1.325 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.280 1.354 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.894 1.289 

มากกว่า 12 เดือน 4.769 1.032 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.830 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรอืข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.831 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.375 - .330 .095 .481* -.394 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

4.045 - - -.234 .152 -.724* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

4.280 - - - .386 -.490 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.894 - - - - -.876* 

12 เดือนขึ้นไป 4.769 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.831 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of 
Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 
 

ตารางที ่4.832 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม  
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.238 1.470 

1.675 .155 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.175 1.319 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.398 1.368 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.979 1.327 
มากกว่า 12 เดือน 4.731 1.251 

 

จากตารางที่ 4.832 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.833 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.663 1.509 

2.847* .024 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.078 1.439 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.419 1.520 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.000 1.681 
มากกว่า 12 เดือน 3.577 1.419 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.833 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.834 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.663 - .585* .243 .663* .086 
มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

3.078 - - -.341 .078 -.499 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.834 (ต่อ) : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร  
                           หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
        ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

3.419 - - - .419 -.158 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.000 - - - - -.577 

12 เดือนขึ้นไป 3.577 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.834 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และ 
มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 



793 

ตารางที ่4.835 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.338 1.862 

2.741* .028 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 2.682 1.695 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.129 1.746 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 2.745 1.871 

มากกว่า 12 เดือน 3.423 1.528 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.835 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.836 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า3

เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.338 - .656* .209 .593 -.086 
มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

2.682 - - -.447 -.063 -.741* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

3.129 - - - .384 -.294 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

2.745 - - - - -.678 

12 เดือนขึ้นไป 3.423 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.836 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) 
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แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.837 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of Swordmanแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.825 .612 

1.764 .135 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.812 .521 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.763 .615 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.638 1.031 

มากกว่า 12 เดือน 5.500 .990 

  
จากตารางที่ 4.837 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.838 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.663 1.006 

1.435 .222 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.416 1.071 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.355 1.291 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.234 1.463 

มากกว่า 12 เดือน 5.192 1.386 
 

จากตารางที่ 4.838 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.839 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.663 .980 

2.959* .020 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.162 1.416 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.258 1.310 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.936 1.647 
มากกว่า 12 เดือน 4.962 1.483 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.839 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.840 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  

ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3 เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 5.663 - .500* .404 .726* .701* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

5.162 - - -.096 .226 .201 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

5.258 - - - .322 .297 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

4.936 - - - - -.025 

12 เดือนขึ้นไป 4.962 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.840 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
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Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.841 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 

(SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.738 .965 

2.237 .064 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.331 1.429 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.538 1.128 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.362 1.342 

มากกว่า 12 เดือน 4.885 952 

 
จากตารางที่ 4.841 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.842 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.938 1.724 

6.595* .000 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.156 1.794 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.753 1.767 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.574 1.585 

มากกว่า 12 เดือน 4.769 1.032 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.842 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.843 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.938 - .782* .185 .363 -.832* 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 6 
เดือน 

3.156 - - -.597* -.419 -1.613* 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 
เดือน 

3.753 - - - .178 -1.017* 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 
12 เดือน 

3.574 - - - - -1.195* 

12 เดือนขึ้นไป 4.769 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.843 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน 
และมากกว่า 12 เดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
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Swordman มากกว่า 12 จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/  
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน 
และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 
(KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.844 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.550 1.330 

4.202* .002 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.006 1.607 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.366 1.451 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.128 1.345 

มากกว่า 12 เดือน 5.077 1.031 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.844 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.845 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือนขึ้น
ไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.550 - .544* .184 .422 -.527 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

4.006 - - -.359 -.121 -1.070* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.366 - - - .238 -.711* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.128 - - - - -.949* 

12 เดือนขึ้นไป 5.077 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.845 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีระยะเวลา
ที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.846 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
  โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.088 1.600 

3.814* .014 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.942 1.470 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.323 1.423 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.149 1.367 
มากกว่า 12 เดือน 4.962 1.076 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.846 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.847 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 

ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึน้ไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.088 - .146* -.235 -.061 -.874* 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.942 - - -.381* -.207 -1.020* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.323 - - - .174 -.639* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

4.149 - - - - -.813* 

12 เดือนขึ้นไป 4.962 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.847ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 



807 

ตารางที ่4.848 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.375 1.277 

3.917* .004 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.987 1.377 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.301 1.317 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.000 1.367 

มากกว่า 12 เดือน 4.962 .999 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.848 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.849 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
  ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ 

ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.375 - .388* .074 .375 -.587* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.987 - - -.314 -.013 -.975* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.301 - - - .301 -.661* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.000 - - - - -.962* 

12 เดือนขึ้นไป 4.962 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.849 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์(Digital 
PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
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of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.850 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.275 1.475 

2.005 .093 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.149 1.342 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.387 1.269 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.043 1.414 
มากกว่า 12 เดือน 4.846 1.084 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.850 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.851 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภค 

ที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.650 1.502 

2.519* .014 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.104 1.433 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.452 1.456 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.064 1.737 
มากกว่า 12 เดือน 3.577 1.391 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.851 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.852 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.650 - .546* .198 .586* .073 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.104 - - -.348 .040 -.473 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

3.452 - - - .388 -.125 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

3.064 - - - - -.513 

12 เดือนขึ้นไป 3.577 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.852 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.853 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.275 1.876 

2.355 .053 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 2.708 1.684 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.172 1.704 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 2.787 1.899 
มากกว่า 12 เดือน 3.423 1.501 

 
จากตารางที่ 4.853 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.854 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.813 .553 

.580 .677 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.695 .660 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.720 .559 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.660 .915 
มากกว่า 12 เดือน 5.629 .549 

 

จากตารางที่ 4.854 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.855 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.700 .8627 

.698 .594 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.571 .8391 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.548 .8145 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.447 1.080 

มากกว่า 12 เดือน 5.577 .757 
 

จากตารางที่ 4.855 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
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Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.856 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.700 .877 

2.256 .062 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.565 .758 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.441 .938 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.298 1.061 

มากกว่า 12 เดือน 5.308 .970 
  
จากตารางที่ 4.856 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.857 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.750 .864 

1.660 .159 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.734 .860 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.656 .878 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.979 .897 
มากกว่า 12 เดือน 5.000 .633 
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จากตารางที่ 4.857 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.858 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.863 1.727 

4.536* .001 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.429 1.648 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.763 1.631 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.064 1.358 

มากกว่า 12 เดือน 4.731 1.151 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.858 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.859 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.863 - .434 .099 .201 -.868* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.429 - - -.335 -.635* -1.302* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

3.763 - - - -.300 -.967* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.064 - - - - -.667 

12 เดือนขึ้นไป 4.731 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.859 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend Of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of Swordmanแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
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ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.860 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.550 1.301 

3.213* .013 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.169 1.390 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.398 1.312 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.170 1.239 
มากกว่า 12 เดือน 5.038 1.039 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.860 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman พบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.861 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
กัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.550 - .381* .152 .380 -.489 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

4.169 - - -.229 -.001 -.870* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.398 - - - .228 -.641* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.170 - - - - -.868* 

12 เดือนขึ้นไป 5.038 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.861 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รปูภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of 
Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา
ที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
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Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend Of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพ
โปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.862 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.138 1.541 

2.316 .057 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.097 1.431 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.355 1.324 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.362 1.293 
มากกว่า 12 เดือน 4.923 1.055 
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จากตารางที่ 4.862 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.863 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.425 1.240 

3.940* .004 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.071 1.319 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.344 1.299 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.000 1.429 
มากกว่า 12 เดือน 5.000 .980 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.863 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.864 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกวา่ 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.425 - .354* .081 .425 -.575* 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

4.071 - - -.273 .071 -.929* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.344 - - - .344 -.656* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.000 - - - - -1.000* 

12 เดือนขึ้นไป 5.000 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.864 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกตา่งจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
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Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.865 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 

ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.300 1.400 

2.775* .027 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.221 1.310 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.441 1.211 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.085 1.472 

มากกว่า 12 เดือน 5.038 .916 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.865 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคที่มีระยะเวลา
ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.866 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาใน
การเล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.300 - .079 -.141 .215 -.739* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

4.221 - - -.220 .136 -.818* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.441 - - - .356 -.598* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.085 - - - - -.953* 

12 เดือนขึ้นไป 5.038 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.866 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 
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เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 
12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ตารางที ่4.867 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.638 1.503 

1.266 .283 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.617 1.630 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดอืน 3.720 1.370 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.426 1.612 

มากกว่า 12 เดือน 4.231 1.210 
 

จากตารางที่ 4.867 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (E-mail) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.868 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.288 1.877 

1.370 .244 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.227 1.969 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.441 1.678 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.170 1.869 

มากกว่า 12 เดือน 4.077 1.412 
 

จากตารางที่ 4.868 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.869 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.750 .849 

1.050 .381 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.734 .667 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.710 .652 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.553 .928 

มากกว่า 12 เดือน 5.500 .990 
 

จากตารางที่ 4.869 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.870 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.000 1.191 

1.687 .152 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.688 1.112 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.839 1.346 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.745 1.310 

มากกว่า 12 เดือน 5.231 1.177 
 

จากตารางที่ 4.870 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.871 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 

ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.600 .909 

1.634 .165 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.481 1.211 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.559 1.058 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.404 1.313 

มากกว่า 12 เดือน 5.038 .916 
 

จากตารางที่ 4.871 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.872 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลา 
ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.688 1.109 

1.363 .246 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.597 1.032 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.656 1.088 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.638 .965 
มากกว่า 12 เดือน 5.115 1.033 

 

จากตารางที่ 4.872 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
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Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.873 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.875 1.048 

3.016* .018 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.331 1.534 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.591 1.337 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.255 1.621 

มากกว่า 12 เดือน 4.923 1.230 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.873 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.874 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.875 - .548* .284 .620* -.048 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

4.331 - - -.260 .076 -.592* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

3.591 - - - .336 -.332 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง12 เดือน 

4.255 - - - - -.668 

12 เดือนขึ้นไป 4.923 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.874 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 
เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน และมากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12  เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman  
มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกมLegend of 



830 

Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend Of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.875 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  

Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.638 .904 

1.810 .126 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.409 1.256 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.333 1.462 

มากกว่า 9 เดอืนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.213 1.334 
มากกว่า 12 เดือน 4.962 1.265 

 

จากตารางที่ 4.875 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.876 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.394 .899 

.437 .782 

4วัน/สัปดาห์ 1.261 .752 

5วัน/สัปดาห์ 1.254 .659 
6วัน/สัปดาห์ 1.375 .907 

7วัน/สัปดาห์ 1.363 .929 
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จากตารางที่ 4.876 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.877 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 

ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.758 .502 

2.050 .085 
4วัน/สัปดาห์ 1.696 .559 
5วัน/สัปดาห์ 1.701 .461 

6วัน/สัปดาห์ 1.969 .595 

7วัน/สัปดาห์ 1.718 .469 
 

จากตารางที่ 4.877 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.878 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.182 1.467 

35.895* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.391 .988 

5วัน/สัปดาห์ 5.448 1.034 

6วัน/สัปดาห์ 5.656 .545 
7วัน/สัปดาห์ 5.837 .485 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.878 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.879 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 4.182 - -1.210* -1.266* -1.474* -1.655* 
4 วัน / สัปดาห ์ 5.391 - - -.057 -.265 -.445* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.448 - - - -.209 -.389* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.656 - - - - -.181 
7 วัน / สัปดาห ์ 5.837 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.879 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/
สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
Of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 



833 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.880 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.030 1.649 

25.627* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.870 1.604 

5วัน/สัปดาห์ 5.388 1.087 
6วัน/สัปดาห์ 5.625 .707 

7วัน/สัปดาห์ 5.739 .733 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.880 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.881 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 
วัน/ สัปดาห์ 

4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.030 - -.839* -1.358* -1.595* -1.709* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.870 - - -.519* -.755* -.869* 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.388 - - - -.237 -.351* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.625 - - - - -.114 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.739 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.881 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/
สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ี
ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ี
ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถีใ่นการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.882 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.121 1.654 

12.128* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.130 1.359 

5วัน/สัปดาห์ 5.119 1.225 
6วัน/สัปดาห์ 5.188 1.148 

7วัน/สัปดาห์ 5.580 1.082 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.882 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.883 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห ์
4 วัน / 
สัปดาห ์

5 วัน / 
สัปดาห ์

6 วัน / 
สัปดาห ์

7 วัน / 
สัปดาห ์

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.121 - -1.009* -.998* -1.066* -1.458* 

4 วัน / สัปดาห์ 5.130 - - .011 -.057 -.449 
5 วัน / สัปดาห์ 5.119 - - - -.068 -.460* 

6 วัน / สัปดาห์ 5.188 - - - - -.392 

7 วัน / สัปดาห์ 5.580 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.883 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/
สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.884 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.576 1.715 

6.429* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.783 1.043 

5วัน/สัปดาห์ 4.388 1.348 

6วัน/สัปดาห์ 4.438 .878 
7วัน/สัปดาห์ 4.600 1.010 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.884 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.885 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.576 - -1.207* -.812* -.862* -1.024* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.783 - - .395 .345 .183 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.388 - - - -.049 -.212 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.438 - - - - -.163 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.600 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.885 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  
5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/สัปดาห ์ 7 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.886 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
  หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  

Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.273 1.701 

2.159 .073 

4วัน/สัปดาห์ 4.391 1.340 

5วัน/สัปดาห์ 3.836 1.729 
6วัน/สัปดาห์ 3.406 1.757 

7วัน/สัปดาห์ 3.514 1.695 

 
จากตารางที่ 4.886 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.887 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 

ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.515 1.417 

3.796* .005 
4วัน/สัปดาห์ 4.826 1.073 
5วัน/สัปดาห์ 4.254 1.608 

6วัน/สัปดาห์ 3.969 1.636 

7วัน/สัปดาห์ 4.343 1.342 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 4.887ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.888 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.515 - -1.311* -.739* -.454 -.828* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - .572 .857* .483 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.254 - - - .285 -.089 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.969 - - - - -.374 
7 วัน / สัปดาห ์ 4.343 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.888 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  6 วัน/
สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.889 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.727 1.398 

3.051* .017 
4วัน/สัปดาห์ 4.652 1.229 
5วัน/สัปดาห์ 4.612 1.230 

6วัน/สัปดาห์ 3.969 1.576 

7วัน/สัปดาห์ 4.167 1.496 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.889ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ี
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามปีระสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.890 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 3.727 - -.925* -.885* -.242 -.440 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.652 - - .040 .683 .485 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.612 - - - .643* .445* 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.969 - - - - -.199 
7 วัน / สัปดาห ์ 4.167 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.890 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/
สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกมLegend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 



842 

วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend 
of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.891 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.576 1.415 

2.826* .025 
4วัน/สัปดาห์ 4.652 .885 
5วัน/สัปดาห์ 4.373 1.253 

6วัน/สัปดาห์ 4.125 1.238 

7วัน/สัปดาห์ 4.122 1.394 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.891 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์(Digital PR)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.892 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยองการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต ์(Digital PR))  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 3.576 - -1.076* -.797* -.549 -.547* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.652 - - .279 .527 .530 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.373 - - - .248 .251 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.125 - - - - .003 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.122 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.892 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์
เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.893 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม  
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.485 1.523 

3.692* .006 

4วัน/สัปดาห์ 4.739 1.054 

5วัน/สัปดาห์ 4.373 1.358 

6วัน/สัปดาห์ 4.188 1.378 
7วัน/สัปดาห์ 4.265 1.305 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.893 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.894 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 3.485 - -1.254* -.888* -.703* -.781* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.739 - - .366 .552 .474 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.373 - - - .186 .108 
6 วัน / สัปดาห ์ 4.188 - - - - -.078 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.265 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.894 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 
วัน/สัปดาห์  6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.895 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.152 2.501 

1.907 .109 

4วัน/สัปดาห์ 4.174 1.497 

5วัน/สัปดาห์ 3.701 1.642 

6วัน/สัปดาห์ 3.438 1.413 
7วัน/สัปดาห์ 3.408 1.442 

 
จากตารางที่ 4.895 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman กันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.896 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.061 2.549 

2.590* .036 

4วัน/สัปดาห์ 3.913 1.443 

5วัน/สัปดาห์ 3.597 1.843 
6วัน/สัปดาห์ 3.156 1.687 

7วัน/สัปดาห์ 2.963 1.800 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.896 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.897 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 
เกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห ์
4 วัน / 
สัปดาห ์

5 วัน / 
สัปดาห ์

6 วัน / 
สัปดาห ์

7 วัน / 
สัปดาห ์

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.061 - -.852 -.536 -.096 .097 

4 วัน / สัปดาห์ 3.913 - - .316 .757 .950* 
5 วัน / สัปดาห์ 3.597 - - - .441 .634* 

6 วัน / สัปดาห์ 3.156 - - - - .193 
7 วัน / สัปดาห์ 2.963 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.897 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ี
ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.898 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ 

เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.970 1.075 

20.637* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.565 .945 

5วัน/สัปดาห์ 5.478 1.119 
6วัน/สัปดาห์ 5.750 .508 

7วัน/สัปดาห์ 5.939 .272 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.898 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.899 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 4.970 - -.596* -.508* -.780* -.969* 
4 วัน / สัปดาห ์ 5.565 - - .088 -.185 -.374* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.478 - - - -.272 -.461* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.750 - - - - -.188 
7 วัน / สัปดาห ์ 5.939 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.899 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สปัดาห์  6 
วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.900 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.606 1.802 

30.360* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.696 1.608 

5วัน/สัปดาห์ 5.194 1.438 

6วัน/สัปดาห์ 5.313 .965 
7วัน/สัปดาห์ 5.739 .803 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.900 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.901 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 3.606 - -1.090* -1.588* -1.706* -2.133* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.696 - - -.498 -.617* -1.043* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.194 - - - -.119 -.545* 
6 วัน / สัปดาห ์ 5.313 - - - - -.426* 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.739 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.901 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์  6 วัน/
สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
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ตารางที ่4.902 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.212 1.495 

11.078* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.043 1.397 

5วัน/สัปดาห์ 4.881 1.572 
6วัน/สัปดาห์ 5.281 1.114 

7วัน/สัปดาห์ 5.559 1.102 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.902 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.903 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห ์
4 วัน / 
สัปดาห ์

5 วัน / 
สัปดาห ์

6 วัน / 
สัปดาห ์

7 วัน / 
สัปดาห ์

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 4.212 - -.831* -.669* -1.069* -1.347* 

4 วัน / สัปดาห์ 5.043 - - .163 -.238* -.516 
5 วัน / สัปดาห์ 4.881 - - - -.401 -.679* 

6 วัน / สัปดาห์ 5.281 - - - - -.278 

7 วัน / สัปดาห์ 5.559 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.903 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์   5 วัน/สัปดาห์  6 
วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend 
of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.904 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.030 1.723 

2.630* .034 
4วัน/สัปดาห์ 4.913 .949 
5วัน/สัปดาห์ 4.284 1.475 

6วัน/สัปดาห์ 4.594 .798 

7วัน/สัปดาห์ 4.559 1.113 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.904 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ี
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.905 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 4.030 - -.883* -.253 -.563 -.529* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.913 - - .630* .319 .354 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.284 - - - -.310 -.276 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.594 - - - - .035 
7 วัน / สัปดาห ์ 4.559 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.905 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหา
ผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.906 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.576 1.521 

2.969* .019 

4วัน/สัปดาห์ 4.652 1.071 

5วัน/สัปดาห์ 3.821 1.800 
6วัน/สัปดาห์ 3.375 1.680 

7วัน/สัปดาห์ 3.465 1.761 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.906 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.907 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 3.576 - -1.076* -.245 .201 .111 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.652 - - .831* 1.277* 1.187* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.821 - - - .446 .356 
6 วัน / สัปดาห ์ 3.375 - - - - -.090 

7 วัน / สัปดาห ์ 3.465 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.907 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคที่
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.908 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.818 1.610 

2.449* .046 

4วัน/สัปดาห์ 4.913 1.083 

5วัน/สัปดาห์ 4.119 1.701 

6วัน/สัปดาห์ 4.063 1.585 
7วัน/สัปดาห์ 4.339 1.344 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.908 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรอืข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.909 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.818 - -1.095* -.301 -.244 -.521 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.913 - - .794* .851* .574 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.119 - - - .057 -.219 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.063 - - - - -.276 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.339 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.909 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถีใ่นการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman  4 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend 
of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกมLegend of Swordman 5 วัน/
สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.910 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ี 
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.091 1.893 

1.581 .178 

4วัน/สัปดาห์ 4.565 1.199 

5วัน/สัปดาห์ 4.493 1.439 
6วัน/สัปดาห์ 4.031 1.534 

7วัน/สัปดาห์ 4.057 1.497 

 
จากตารางที่ 4.910 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค
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ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.911 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.970 1.287 

1.449 .217 
4วัน/สัปดาห์ 4.696 1.185 
5วัน/สัปดาห์ 4.358 1.287 

6วัน/สัปดาห์ 4.156 1.167 

7วัน/สัปดาห์ 4.139 1.357 
 
จากตารางที่ 4.911 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.912 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.788 1.495 

2.328 .056 
4วัน/สัปดาห์ 4.826 .834 
5วัน/สัปดาห์ 4.388 1.445 

6วัน/สัปดาห์ 4.063 1.366 

7วัน/สัปดาห์ 4.249 1.346 
 
จากตารางที่ 4.912 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล
ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.913 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.364 1.558 

4.782* .001 

4วัน/สัปดาห์ 4.043 1.581 

5วัน/สัปดาห์ 3.299 1.688 

6วัน/สัปดาห์ 3.313 1.230 
7วัน/สัปดาห์ 3.351 1.440 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.913 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.914 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.364 - -1.680* -.935* -.949* -.987* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.043 - - .745* .731 .693* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.299 - - - -.014 -.053 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.313 - - - - -.039 
7 วัน / สัปดาห ์ 3.351 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.914 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/
สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.915 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.303 1.686 

3.259* .012 
4วัน/สัปดาห์ 3.913 1.345 
5วัน/สัปดาห์ 3.209 1.839 

6วัน/สัปดาห์ 2.969 1.576 

7วัน/สัปดาห์ 2.910 1.783 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.915 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.916 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 

Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.303 - -1.610* -.906* -.666 -.607* 
4 วัน / สัปดาห ์ 3.913 - - .704 .944* 1.003* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.209 - - - .240 .299 

6 วัน / สัปดาห ์ 2.969  - - - .059 
7 วัน / สัปดาห ์ 2.910 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.916 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห ์7 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.917 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 5.091 1.100 

18.008* .000 
4วัน/สัปดาห์ 5.565 .896 
5วัน/สัปดาห์ 5.493 1.035 

6วัน/สัปดาห์ 5.844 .369 

7วัน/สัปดาห์ 5.935 .307 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.917 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของ
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.918 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook)  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 5.091 - -.474* -.402* -.753* -.844* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.565 - - .073 -.279 -.370* 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.493 - - - -.351* -.442* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.844 - - - - -.091 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.935 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.918 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/
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สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  
7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.919 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.636 1.517 

34.691* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 1.585 

5วัน/สัปดาห์ 5.209 1.274 
6วัน/สัปดาห์ 5.375 .942 

7วัน/สัปดาห์ 5.771 .792 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.919 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.920 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.636 - -1.190* -1.573* -1.739* -2.135* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - -.383 -.549 -.945* 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.209 - - - -.166 -.563* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.375 - - - - -.396* 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.771 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.920 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/
สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่
ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์  
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.921 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.758 1.480 

17.735* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.217 1.085 

5วัน/สัปดาห์ 4.821 1.660 

6วัน/สัปดาห์ 5.125 1.185 
7วัน/สัปดาห์ 5.580 1.123 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.921 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.922 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube)  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.758 - -1.460* -1.063* -1.367* -1.822* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.217 - - .397 .092 -.362 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.821 - - - -.304 -.759* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.125 - - - - -.455 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.580 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.922 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  
4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคที่มี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/
สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
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ตารางที ่4.923 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
(SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.848 1.752 

3.633* .006 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 .937 

5วัน/สัปดาห์ 4.229 1.557 

6วัน/สัปดาห์ 4.531 .842 
7วัน/สัปดาห์ 4.608 1.109 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.923 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.924 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.848 - -.978* -.450 -.683* -.760* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - .528 .295 .218 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.229 - - - -.233 -.310 
6 วัน / สัปดาห ์ 4.531 - - - - -.077 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.608 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.924 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.925 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.182 1.570 

3.639* .006 

4วัน/สัปดาห์ 4.783 .902 

5วัน/สัปดาห์ 3.821 1.946 
6วัน/สัปดาห์ 3.438 1.759 

7วัน/สัปดาห์ 3.514 1.750 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.925 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.926 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล 
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.182 - -1.601* -.639 -.256 -.333 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.783 - - .962* 1.345* 1.268* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.821 - - - .383 .307 
6 วัน / สัปดาห ์ 3.438 - - - - -.077 

7 วัน / สัปดาห ์ 3.514 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.926 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
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of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.927 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกนั 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.697 1.828 

2.916* .021 
4วัน/สัปดาห์ 4.870 1.140 
5วัน/สัปดาห์ 4.134 1.731 

6วัน/สัปดาห์ 4.031 1.616 

7วัน/สัปดาห์ 4.380 1.333 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.927 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.928 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท 
เกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.697 - -1.173* -.437 -.334 -.683* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.870 - - .735* .838* .490 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.134 - - - .103 -.245 
6 วัน / สัปดาห ์ 4.031 - - - - -.348 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.380 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.928 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม
Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโป
รโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.929 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
โพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ความถีใ่นการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.636 1.295 

2.847* .024 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 .984 

5วัน/สัปดาห์ 4.388 1.348 

6วัน/สัปดาห์ 4.000 1.503 
7วัน/สัปดาห์ 4.110 1.531 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.929 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.930 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ 
ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.636 - -1.190* -.752* -.364 -.474 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - .438 .826* .716* 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.388 - - - .388 .278 
6 วัน / สัปดาห ์ 4.000 - - - - -.110 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.110 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.930 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.931 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 

เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.182 1.185 

.911 .457 

4วัน/สัปดาห์ 4.652 .935 

5วัน/สัปดาห์ 4.313 1.339 
6วัน/สัปดาห์ 4.156 1.323 

7วัน/สัปดาห์ 4.139 1.393 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.931 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.932 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
กัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.000 1.436 

1.376 .242 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 .887 

5วัน/สัปดาห์ 4.313 1.373 
6วัน/สัปดาห์ 4.188 1.331 

7วัน/สัปดาห์ 4.241 1.371 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.932 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.933 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.364 1.496 

4.984* .001 

4วัน/สัปดาห์ 4.043 1.429 

5วัน/สัปดาห์ 3.328 1.700 

6วัน/สัปดาห์ 3.313 1.256 
7วัน/สัปดาห์ 3.380 1.428 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.933 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.934 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.364 - -1.680* -.965* -.949* -1.016* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.043 - - .715* .731 .664* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.328 - - - .016 -.051 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.313 - - - - -.067 
7 วัน / สัปดาห ์ 3.380 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.934 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 7 
วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.935 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.273 1.547 

3.158* .014 

4วัน/สัปดาห์ 3.870 1.424 

5วัน/สัปดาห์ 3.194 1.836 
6วัน/สัปดาห์ 2.969 1.576 

7วัน/สัปดาห์ 2.943 1.778 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.935 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค
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ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.936 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริม 
ทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.273 - -1.597* -.921* -.696* -.670* 
4 วัน / สัปดาห ์ 3.870 - - .676 .901 .927* 

5 วัน / สัปดาห ์ 3.194 - - - .225 .251 

6 วัน / สัปดาห ์ 2.969 - - - - .026 
7 วัน / สัปดาห ์ 2.943 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.936 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ

ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/
สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่
ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend 
of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ตารางที ่4.937 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend Of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกตา่งกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.758 .969 

34.040* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.565 .843 

5วัน/สัปดาห์ 5.522 .841 
6วัน/สัปดาห์ 5.781 .420 

7วัน/สัปดาห์ 5.910 .327 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.937 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.938 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น 

เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน  
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.758 - -.808* -.765* -1.024* -1.153* 
4 วัน / สัปดาห ์ 5.565 - - .043 -.216 -.345* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.522 - - - -.259* -.388* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.781 - - - - -.129 
7 วัน / สัปดาห ์ 5.910 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.938 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ 
6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.939 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.242 .969 

35.115* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.174 .937 

5วัน/สัปดาห์ 5.493 .877 
6วัน/สัปดาห์ 5.531 .718 

7วัน/สัปดาห์ 5.824 .651 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.939 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.940:  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.242 - -.932* -1.250* -1.289* -1.582* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.174 - - -.319 -.357 -.651* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.493 - - - -.039 -.332* 
6 วัน / สัปดาห ์ 5.531 - - - - -.293* 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.824 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.940 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/
สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
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ทีม่ีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.941 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.394 1.059 

19.998* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.348 .935 

5วัน/สัปดาห์ 5.448 .858 

6วัน/สัปดาห์ 5.406 .798 
7วัน/สัปดาห์ 5.714 .747 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.941 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.942 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.394 - -.954* -1.054* -1.012* -1.320* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.348 - - -.100 -.058 -.367* 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.448 - - - .042 -.267* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.406 - - - - -.308* 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.714 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.942 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สปัดาห์ 6 วัน/
สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.943 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.303 .984 

3.034* .017 

4วัน/สัปดาห์ 4.957 .767 

5วัน/สัปดาห์ 4.866 .777 
6วัน/สัปดาห์ 4.719 .772 

7วัน/สัปดาห์ 4.788 .8660 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.943 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ัน
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend Of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.944 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.303 - -.654* -.563* -.416* -.485* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.957 - - .091 .238 .169 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.866 - - - .147 .078 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.719 - - - - -.069 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.788 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.944 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 
วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
มากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



886 

ตารางที ่4.945 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 

หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.758 1.437 

4.068* .003 

4วัน/สัปดาห์ 4.739 .964 

5วัน/สัปดาห์ 4.149 1.588 
6วัน/สัปดาห์ 3.500 1.666 

7วัน/สัปดาห์ 3.584 1.669 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.945 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.946 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.758 - -.982* -.392 .258 .174 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.739 - - .590 1.239* 1.156* 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.149 - - - .649 .566* 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.500 - - - - -.084 

7 วัน / สัปดาห ์ 3.584 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.946 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์
(KOL))ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกมLegend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ต
ไอดอล/ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.947 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.121 1.023 

1.588 .177 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 1.114 

5วัน/สัปดาห์ 4.403 1.508 

6วัน/สัปดาห์ 4.000 1.586 
7วัน/สัปดาห์ 4.376 1.292 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.947 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman พบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.948 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ี 
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.061 1.029 

2.784* .026 
4วัน/สัปดาห์ 4.826 .777 
5วัน/สัปดาห์ 4.612 1.243 

6วัน/สัปดาห์ 4.031 1.425 

7วัน/สัปดาห์ 4.151 1.503 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.948 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.949 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.061 - -.766* -.551 .029 -.090 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - .214 .795* .675* 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.612 - - - .581 .461* 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.031 - - - - -.120 
7 วัน / สัปดาห ์ 4.151 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.949 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 
วัน/สัปดาห์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 
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วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/
สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.950 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR))  
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.364 1.025 

2.663* .032 

4วัน/สัปดาห์ 4.826 .777 

5วัน/สัปดาห์ 4.537 1.146 
6วัน/สัปดาห์ 4.094 1.228 

7วัน/สัปดาห์ 4.135 1.392 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.950 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.951 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 4 
วัน / สัปดาห์ 

4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.364 - -.463 -.174 .270 .229 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.826 - - .289 .732* .691* 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.537 - - - .444 .403* 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.094 - - - - -.041 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.135 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.951 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 
วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend 
of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต ์(Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 
วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.952 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 

การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.152 1.034 

2.044 .088 

4วัน/สัปดาห์ 4.957 .638 

5วัน/สัปดาห์ 4.507 1.375 
6วัน/สัปดาห์ 4.219 1.289 

7วัน/สัปดาห์ 4.253 1.371 
 

จากตารางที่ 4.952 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่
ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที ่4.953 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.667 2.041 

4.646* .001 

4วัน/สัปดาห์ 4.435 .992 

5วัน/สัปดาห์ 4.179 1.527 

6วัน/สัปดาห์ 3.500 1.295 
7วัน/สัปดาห์ 3.469 1.464 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.953 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
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Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.954 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.667 - -.768 -.512 .167 .197 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.435 - - .256 .935* .965* 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.179 - - - .679* .710* 
6 วัน / สัปดาห ์ 3.500 - - - - .031 

7 วัน / สัปดาห ์ 3.469 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.954 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ี
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ี
มีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

 
 



894 

ตารางที ่4.955 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.636 2.104 

6.456* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.261 1.054 

5วัน/สัปดาห์ 4.075 1.761 
6วัน/สัปดาห์ 3.219 1.641 

7วัน/สัปดาห์ 3.024 1.835 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.955 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.956 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล 
  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.636 - -.625 -.438 .418 .612 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.261 - - .186 1.042* 1.236* 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.075 - - - .856* 1.050* 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.219 - - - - .194 
7 วัน / สัปดาห ์ 3.024 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.956 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความเชื่อม่ันและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกนัพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.957 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.636 1.496 

26.909* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.696 .876 

5วัน/สัปดาห์ 5.493 .927 

6วัน/สัปดาห์ 5.688 .592 
7วัน/สัปดาห์ 5.894 .322 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.957 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.958 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.636 - -1.059* -.856* -1.051* -1.258* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.696 - - .203 .008 -.198 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.493 - - - -.195 -.401* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.688 - - - - -.206 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.894 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.958 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend Of 

Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สปัดาห์ 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
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ตารางที ่4.959 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.515 1.503 

11.593* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.870 1.604 

5วัน/สัปดาห์ 4.955 1.236 

6วัน/สัปดาห์ 4.969 1.031 
7วัน/สัปดาห์ 4.947 1.045 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.959 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.960 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกมLegend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.515 - -1.354* -1.440* -1.454* -1.432* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.870 - - -.086 -.099 -.077 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.955 - - - -.135 .008 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.969 - - - - .022 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.947 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.960 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.961 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.121 1.883 

5.664* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.478 .593 

5วัน/สัปดาห์ 4.418 1.327 
6วัน/สัปดาห์ 4.500 1.107 

7วัน/สัปดาห์ 4.563 .901 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.961 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.962 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.121 - -1.357* -.297 -.379 -.442* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.478 - - 1.060* .978* .915* 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.418 - - - -.082 -.145 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.500 - - - - -.063 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.563 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.962 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สปัดาห์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ google (SEM SEO)) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.963 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.061 1.619 

3.557* .007 

4วัน/สัปดาห์ 5.000 1.045 

5วัน/สัปดาห์ 4.746 1.146 
6วัน/สัปดาห์ 4.625 1.008 

7วัน/สัปดาห์ 4.702 .913 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.963 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.964 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีใน 
การเล่นเกมLegend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.061 - -.939* -.686* -.564* -.641* 
4 วัน / สัปดาห ์ 5.000 - - .254 .375 .298 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.746 - - - .121 .044 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.625 - - - - -.077 
7 วัน / สัปดาห ์ 4.702 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.964 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สปัดาห์ 6 วัน/
สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.965 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภค 
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.636 1.747 

4.473* .002 
4วัน/สัปดาห์ 4.957 .976 
5วัน/สัปดาห์ 4.418 1.634 

6วัน/สัปดาห์ 4.531 1.391 
7วัน/สัปดาห์ 4.641 1.287 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.965 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.966 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
   Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมี 

ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห ์
4 วัน / 
สัปดาห ์

5 วัน / 
สัปดาห ์

6 วัน / 
สัปดาห ์

7 วัน / 
สัปดาห ์

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.636 - -1.320* -.782* -.895* -1.005* 

4 วัน / สัปดาห์ 4.957 - - .539 .425 .316 

5 วัน / สัปดาห์ 4.418 - - - -.113 -.223 
26 วัน / สัปดาห์ 4.531 - - - - -.110 

7 วัน / สัปดาห์ 4.641 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.966 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/
สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น
เกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.967 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 

 

ความถ่ีในการเล่นเกม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห ์ 3.939 1.870 

22.972* .000 
4วัน/สปัดาห ์ 4.478 1.702 
5วัน/สปัดาห ์ 5.284 1.323 
6วัน/สปัดาห ์ 5.094 1.489 
7วัน/สปัดาห ์ 5.731 .805 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.967 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman 
(Livechat) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.968 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห ์ 3.939 - -.539* -1.344* -1.154* -1.791* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.478 - - -.805* -.616 -1.252* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.284 - - - .190 -.447* 
6 วัน / สัปดาห ์ 5.094 - - - - -.697* 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.731 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.968 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สปัดาห์ 6 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สัปดาห์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  7 วัน/สปัดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ
เล่นเกมLegend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Livechat) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.969 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 2.000 1.732 

.986 .434 

09.01-12.00 1.500 1.000 

12.01-15.00 1.333 .828 

15.01-18.00 1.417 .874 
18.01-21.00 1.345 .855 

21.01-2400 1.319 855 

หลัง 24.00-06.00 2.000 1.414 
 

จากตาราง 4.969ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกมLegend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.970 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 
ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกนั 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 1.333 .577 

.790 .578 

09.01-12.00 1.750 .500 

12.01-15.00 1.722 .454 

15.01-18.00 1.806 .467 
18.01-21.00 1.758 .488 

21.01-2400 1.692 .510 

หลัง 24.00-06.00 1.571 .535 
 

จากตารางที่ 4.970 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลขอระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.971 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman เลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

1.149 .333 

09.01-12.00 5.250 .500 

12.01-15.00 5.444 1.1070 
15.01-18.00 5.611 1.202 

18.01-21.00 5.659 .771 

21.01-2400 5.495 .923 
หลัง 24.00-06.00 6.000 .000 
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จากตารางที่ 4.971 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.972 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีผู้ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

.897 .497 

09.01-12.00 5.500 .577 

12.01-15.00 5.361 1.073 

15.01-18.00 5.556 1.403 
18.01-21.00 5.570 .951 

21.01-2400 5.297 1.243 

หลัง 24.00-06.00 5.429 .976 
 

จากตารางที่ 4.972 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.973 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 

of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

.441 .851 

09.01-12.00 5.000 1.414 

12.01-15.00 5.250 1.228 
15.01-18.00 5.444 1.403 

18.01-21.00 5.345 1.209 
21.01-2400 5.242 1.345 

หลัง 24.00-06.00 5.857 .378 
 

จากตารางที่ 4.973 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.974 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภค 
ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 .577 

.644 .695 

09.01-12.00 3.750 2.630 

12.01-15.00 4.250 1.273 

15.01-18.00 4.417 1.318 
18.01-21.00 4.543 1.114 

21.01-2400 4.451 1.157 
หลัง 24.00-06.00 4.571 .787 
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จากตารางที่ 4.974 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บรโิภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.975 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.667 1.528 

.695 .654 

09.01-12.00 3.250 2.217 

12.01-15.00 3.444 1.576 
15.01-18.00 3.333 1.897 

18.01-21.00 3.722 1.688 

21.01-2400 3.495 1.682 
หลัง 24.00-06.00 2.857 1.773 

 
จากตารางที่ 4.975 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/  
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.976 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
   Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของ 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.550 .770 

09.01-12.00 3.250 1.708 

12.01-15.00 4.028 1.521 
15.01-18.00 4.194 1.470 

18.01-21.00 4.300 1.428 
21.01-2400 4.308 1.388 

หลัง 24.00-06.00 4.286 1.496 
 

จากตารางที่ 4.976 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีผู้ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.977 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.388 .887 

09.01-12.00 4.250 1.708 
12.01-15.00 4.000 1.586 
15.01-18.00 4.000 1.621 
18.01-21.00 4.251 1.458 
21.01-2400 4.319 1.357 

หลัง 24.00-06.00 4.000 1.414 
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จากตารางที่ 4.977 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคที่มี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.978 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 1.154 

.325 .924 

09.01-12.00 3.500 1.291 
12.01-15.00 4.111 1.389 

15.01-18.00 3.972 1.612 
18.01-21.00 4.161 1.343 

21.01-2400 4.220 1.263 

หลัง 24.00-06.00 4.286 1.496 
 
จากตารางที่ 4.978 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.979 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.675 .670 

09.01-12.00 .3.500 1.732 
12.01-15.00 3.944 1.330 
15.01-18.00 4.111 1.469 
18.01-21.00 4.274 1.323 
21.01-2400 4.352 1.361 
หลัง 24.00-06.00 4.286 1.380 

 

จากตารางที่ 4.979 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางที ่4.980 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 1.000 

1.694 .121 

09.01-12.00 5.500 3.873 
12.01-15.00 3.694 1.283 

15.01-18.00 3.417 1.519 

18.01-21.00 3.368 1.562 
21.01-2400 3.637 1.657 

หลัง 24.00-06.00 3.000 1.633 
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จากตาราง 4.980ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกมLegend of 
Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.981 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.667 1.528 

1.466 .188 

09.01-12.00 5.250 4.193 

12.01-15.00 3.417 1.713 
15.01-18.00 3.056 1.851 

18.01-21.00 3.018 1.821 

21.01-2400 3.330 1.892 
หลัง 24.00-06.00 2.571 1.988 

 
จากตารางที่ 4.981 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of 
Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.982 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 

of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.333 1.155 

1.221 .295 

09.01-12.00 5.750 .500 

12.01-15.00 5.500 1.134 

15.01-18.00 5.750 .841 
18.01-21.00 5.803 .613 

21.01-2400 5.703 .658 
หลัง 24.00-06.00 5.857 .378 

 
จากตารางที่ 4.982 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นขา่วสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.983 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
                     Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 

Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 1.528 

.812 .561 

09.01-12.00 5.250 1.500 

12.01-15.00 5.194 1.451 

15.01-18.00 5.556 1.403 
18.01-21.00 5.439 1.206 

21.01-2400 5.264 1.255 
หลัง 24.00-06.00 5.429 .976 
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จากตารางที่ 4.983 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.984 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

.339 .916 

09.01-12.00 5.000 1.414 
12.01-15.00 5.139 1.356 

15.01-18.00 5.389 1.479 
18.01-21.00 5.309 1.315 

21.01-2400 5.242 1.259 

หลัง 24.00-06.00 5.571 .535 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.984 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.985 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ี 
มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.339 .916 

09.01-12.00 4.250 2.217 
12.01-15.00 4.250 1.204 

15.01-18.00 4.611 1.050 

18.01-21.00 4.511 1.255 
21.01-2400 4.505 1.223 

หลัง 24.00-06.00 4.571 .787 

 
จากตารางที่ 4.985 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.986 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม 
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.333 1.155 

.295 .939 

09.01-12.00 3.500 2.082 

12.01-15.00 3.472 1.682 
15.01-18.00 3.528 1.844 

18.01-21.00 3.677 1.728 

21.01-2400 3.527 1.747 
หลัง 24.00-06.00 3.000 1.633 

 
จากตารางที่ 4.986 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.987 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกมLegend 
of Swordman 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.001 .424 

09.01-12.00 3.000 2.160 
12.01-15.00 3.944 1.511 
15.01-18.00 4.167 1.483 
18.01-21.00 4.345 1.415 
21.01-2400 4.308 1.451 
หลัง 24.00-06.00 4.143 1.773 

 

จากตารางที่ 4.987 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือขอ้มูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.988 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ี 
มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.646 .694 

09.01-12.00 5.000 2.944 
12.01-15.00 3.972 1.612 
15.01-18.00 3.889 1.720 
18.01-21.00 4.175 1.468 
21.01-2400 4.286 1.480 
หลัง 24.00-06.00 3.857 1.464 
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จากตารางที่ 4.988 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.989 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม. 

Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 1.527 

.333 .919 

09.01-12.00 4.250 1.500 
12.01-15.00 4.056 1.372 

15.01-18.00 4.139 1.515 
18.01-21.00 4.157 1.287 

21.01-2400 4.341 1.310 

หลัง 24.00-06.00 4.429 1.397 
 

จากตารางที่ 4.989 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.990 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
   Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
  เล่นเกมLegend of Swordmanแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

.937 .468 

09.01-12.00 4.750 .500 

12.01-15.00 3.972 1.444 
15.01-18.00 4.000 1.550 

18.01-21.00 4.238 1.350 
21.01-2400 4.451 1.302 

หลัง 24.00-06.00 4.429 1.512 
 

จากตารางที่ 4.990 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.991 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.000 1.000 

.768 .595 

09.01-12.00 2.000 1.414 
12.01-15.00 3.222 1.417 

15.01-18.00 3.361 1.570 
18.01-21.00 3.260 1.561 

21.01-2400 3.473 1.440 
หลัง 24.00-06.00 3.143 1.464 
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จากตารางที่ 4.991 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.992 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม 

Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 2.667 1.155 

.660 .682 

09.01-12.00 1.750 1.500 

12.01-15.00 2.972 1.732 
15.01-18.00 3.028 1.859 

18.01-21.00 2.906 1.800 

21.01-2400 3.198 1.695 
หลัง 24.00-06.00 2.714 1.890 

 
จากตารางที่ 4.992 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร 

หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.993 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภค 
ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.667 .577 

1.444 .197 

09.01-12.00 5.500 .577 
12.01-15.00 5.500 1.028 

15.01-18.00 5.889 .398 

18.01-21.00 5.789 .688 
21.01-2400 5.747 .570 

หลัง 24.00-06.00 6.000 .000 

 
จากตารางที่ 4.993 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการ
ทราบกจิกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.994 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.158 .328 

09.01-12.00 4.500 1.291 
12.01-15.00 5.250 1.296 

15.01-18.00 5.556 1.341 

18.01-21.00 5.493 1.142 
21.01-2400 5.286 1.205 

หลัง 24.00-06.00 5.571 .787 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.994 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



923 

ตารางที ่4.995 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภค 

ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.026 .408 

09.01-12.00 4.500 2.062 
12.01-15.00 5.250 1.433 

15.01-18.00 5.556 1.341 

18.01-21.00 5.493 1.353 
21.01-2400 5.286 1.385 

หลัง 24.00-06.00 5.571 .488 

 
จากตารางที่ 4.995 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภค
ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



924 

ตารางที ่4.996 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
กัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.333 .577 

.670 .674 

09.01-12.00 3.750 2.630 

12.01-15.00 4.306 1.238 
15.01-18.00 4.472 1.363 

18.01-21.00 4.511 1.230 

21.01-2400 4.549 1.223 
หลัง 24.00-06.00 4.714 .951 

 
จากตารางที่ 4.996 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



925 

ตารางที ่4.997 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต 
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น 
เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 2.000 

.768 .596 

09.01-12.00 2.250 2.062 

12.01-15.00 3.417 1.779 
15.01-18.00 3.472 1.844 

18.01-21.00 3.700 1.746 

21.01-2400 3.593 1.751 
หลัง 24.00-06.00 3.000 1.633 

 
จากตารางที่ 4.997 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน
สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



926 

ตารางที ่4.998 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวป 
ไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.333 1.155 

1.470 .187 

09.01-12.00 2.750 2.630 

12.01-15.00 3.944 1.548 
15.01-18.00 4.139 1.588 

18.01-21.00 4.345 1.409 

21.01-2400 4.363 1.487 
หลัง 24.00-06.00 4.143 1.773 

 
จากตารางที่ 4.998 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกม
ในเวปไซต์ (Banner Website)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



927 

ตารางที ่4.999 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ใน 
โพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 
 

5.000 
 

1.000 

.846 .535 

09.01-12.00 3.750 1.708 
12.01-15.00 3.833 1.521 

15.01-18.00 3.917 1.663 

18.01-21.00 4.188 1.455 
21.01-2400 4.286 1.409 

หลัง 24.00-06.00 3.857 1.464 
 
จากตารางที่ 4.999 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



928 

ตารางที ่4.1000 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์ 
 เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 1.528 

.379 .892 

09.01-12.00 3.500 1.000 

12.01-15.00 4.056 1.351 
15.01-18.00 4.250 1.592 

18.01-21.00 4.184 1.335 

21.01-2400 4.297 1.269 
หลัง 24.00-06.00 4.429 1.397 

 
จากตารางที่ 4.1000 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



929 

ตารางที ่4.1001 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน 
  เว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

.752 .608 

09.01-12.00 4.250 .500 
12.01-15.00 4.000 1.352 

15.01-18.00 4.083 1.500 

18.01-21.00 4.247 1.361 
21.01-2400 4.473 1.294 

หลัง 24.00-06.00 4.143 1.574 

 
จากตารางที่ 4.1001 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (บทความ
รีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



930 

ตารางที ่4.1002 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการ 
  ตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 1.000 

.638 .700 

09.01-12.00 2.500 2.381 
12.01-15.00 3.167 1.404 

15.01-18.00 3.389 1.554 

18.01-21.00 3.265 1.544 
21.01-2400 3.484 1.385 

หลัง 24.00-06.00 3.571 1.512 

 
จากตารางที่ 4.1002 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ี
มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



931 

ตารางที ่4.1003 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการทราบกิจกรรมส่งเสริมทาง 
  การตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภค 
  ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.333 1.155 

.506 .804 

09.01-12.00 2.000 2.000 
12.01-15.00 2.944 1.689 

15.01-18.00 3.056 1.851 

18.01-21.00 2.910 1.789 
21.01-2400 3.187 1.679 

หลัง 24.00-06.00 3.000 1.915 

 
จากตารางที่ 4.1003 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการทราบ

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการทราบกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม Legend of Swordman (SMS) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



932 

ตารางที ่4.1004 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

2.002 .064 

09.01-12.00 5.000 .817 

12.01-15.00 5.639 .639 
15.01-18.00 5.778 .722 

18.01-21.00 5.767 .622 
21.01-2400 5.659 .654 

หลัง 24.00-06.00 5.857 .378 
 

จากตารางที่ 4.1004 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1005 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
  Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

1.519 .170 

09.01-12.00 5.000 .817 
12.01-15.00 5.528 .736 

15.01-18.00 5.806 .710 

18.01-21.00 5.628 .849 
21.01-2400 5.440 .969 

หลัง 24.00-06.00 5.429 .976 



933 

จากตารางที่ 4.1005 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of 
Swordman (Line) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1006 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 

  Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 

 
ระยะเวลาที่เล่นเกม

Legend of Swordman 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.000 

.512 .799 

09.01-12.00 5.500 1.000 

12.01-15.00 5.556 .695 
15.01-18.00 5.694 .749 

18.01-21.00 5.511 .915 

21.01-2400 5.451 .946 
หลัง 24.00-06.00 5.571 .535 

 
จากตารางที่ 4.1006 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1007 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 .577 

.337 .917 

09.01-12.00 5.000 .817 
12.01-15.00 4.611 .766 

15.01-18.00 4.694 .786 

18.01-21.00 4.794 .902 
21.01-2400 4.780 .827 

หลัง 24.00-06.00 4.714 .951 

 
จากตารางที่ 4.1007 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภค
ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1008 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
  คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.667 1.528 

.558 .763 

09.01-12.00 4.000 2.160 

12.01-15.00 3.806 1.527 
15.01-18.00 3.528 1.781 

18.01-21.00 3.843 1.621 

21.01-2400 3.650 1.636 
หลัง 24.00-06.00 3.000 1.633 

 
จากตารางที่ 4.1008 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ 
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1009 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner  
  Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
  กัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.202 .976 

09.01-12.00 4.500 1.000 

12.01-15.00 4.361 1.246 
15.01-18.00 4.167 1.464 

18.01-21.00 4.359 1.348 

21.01-2400 4.429 1.292 
หลัง 24.00-06.00 4.143 1.773 

 
จากตารางที่ 4.1009 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman พบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์ (Banner 
Website)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1010 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
  Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของผู้บริโภค 
  ที่มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.173 .984 

09.01-12.00 .000 1.633 
12.01-15.00 4.194 1.489 

15.01-18.00 4.167 1.464 

18.01-21.00 4.265 1.426 
21.01-2400 4.308 1.322 

หลัง 24.00-06.00 3.857 1.464 

 
จากตารางที่ 4.1010 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1011 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 1.000 

.170 .985 

09.01-12.00 4.259 1.000 
12.01-15.00 4.222 1.290 

15.01-18.00 4.306 1.470 

18.01-21.00 4.215 1.315 
21.01-24.00 4.352 1.205 

หลัง 24.00-06.00 4.429 1.397 

 
จากตารางที่ 4.1011 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1012 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม 
  Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลา 
 ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.333 .577 

.596 .733 

09.01-12.00 4.750 .500 
12.01-15.00 4.167 1.298 

15.01-18.00 4.167 1.320 

18.01-21.00 4.287 1.361 
21.01-24.00 4.505 1.233 

หลัง 24.00-06.00 4.571 1.618 

 
จากตารางที่ 4.1012 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1013 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของ 
  เกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 1.000 

1.251 .279 

09.01-12.00 5.250 2.872 

12.01-15.00 3.806 1.238 
15.01-18.00 3.417 1.574 

18.01-21.00 3.610 1.517 
21.01-24.00 3.791 1.553 

หลัง 24.00-06.00 3.143 1.464 
 

จากตารางที่ 4.1013 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (E-mail) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1014 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม  
  Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.667 1.528 

1.166 .324 

09.01-12.00 5.000 3.266 
12.01-15.00 3.556 1.715 

15.01-18.00 3.083 1.873 

18.01-21.00 3.260 1.827 
21.01-24.00 3.516 1.852 

หลัง 24.00-06.00 2.571 1.988 
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จากตารางที่ 4.1014 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความเชื่อมั่น
และเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend 
of Swordman (SMS) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1015 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
     Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of 

  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.333 1.155 

.599 .731 

09.01-12.00 6.000 .817 

12.01-15.00 5.528 .971 
15.01-18.00 5.667 1.171 

18.01-21.00 5.713 .690 

21.01-24.00 5.714 .638 
หลัง 24.00-06.00 5.857 .378 

 
จากตารางที่ 4.1015 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา

เกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1016 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
     Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 

  แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.667 .577 

.840 .539 

09.01-12.00 5.000 .817 

12.01-15.00 4.556 1.182 

15.01-18.00 4.833 1.483 
18.01-21.00 4.874 1.205 

21.01-2400 4.857 1.189 

หลัง 24.00-06.00 4.714 .951 
 

จากตารางที่ 4.1016 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Line) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1017 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
 Swordman (ค้นหาผ่านระบบ google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลา 
 ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกมLegend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.351 .233 

09.01-12.00 3.250 1.500 

12.01-15.00 4.500 .910 
15.01-18.00 4.417 1.400 

18.01-21.00 4.709 1.049 

21.01-2400 4.791 .949 
หลัง 24.00-06.00 4.714 .756 
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จากตารางที่ 4.1017 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1018 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 

  Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่ 
 เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.987 .066 

09.01-12.00 3.250 1.500 

12.01-15.00 4.500 .910 
15.01-18.00 4.417 1.360 

18.01-21.00 4.709 1.049 

21.01-2400 4.791 .949 
หลัง 24.00-06.00 4.714 .756 

 
จากตารางที่ 4.1018 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา

เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.1019 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of 
     Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ี 
    มีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.667 1.155 

1.366 .227 

09.01-12.00 2.750 2.062 
12.01-15.00 4.472 1.342 

15.01-18.00 4.667 1.394 

18.01-21.00 4.507 1.436 
21.01-2400 4.659 1.352 

หลัง 24.00-06.00 4.143 1.215 

 
จากตารางที่ 4.1019 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา

เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมี
ช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม 
Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1020 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of  
 Swordman (Livechat) ของผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of  
 Swordman แตกต่างกัน 

 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.333 1.155 

1.682 .124 

09.01-12.00 4.250 2.363 
12.01-15.00 5.111 1.545 

15.01-18.00 5.833 .561 

18.01-21.00 5.413 1.252 
21.01-2400 5.297 1.321 

หลัง 24.00-06.00 5.429 .787 

 
จากตารางที่ 4.1020  ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการแก้ปัญหา

เกม Legend of Swordman (Livechat) ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการแก้ปัญหาเกม Legend of Swordman (Livechat) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 
ตารางที ่4.1021 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 

  Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 1.134 .342 

10.017* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 1.361 .487 
แข่งขันกับเพ่ือน 1.320 .469 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.405 .493 

ต้องการเอาชนะเกม 1.000 .000 
อ่ืนๆ 2.000 .000 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1021 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน

เกม Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1022 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม  
  Legend of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม  
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับ

เพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

1.134 - -227* -.186* -.271* .134 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

1.361 - - .041 -.044 .361* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.320 - - - -.085 .320* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.405 - - - - .405* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

1.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1022 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของการเติมเงิน

ในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการ
พักผ่อนคลายเครียด แข่งขันกับเพื่อน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
การเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็น
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การพักผ่อนคลายเครียด จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของการเติมเงิน
ในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ
เอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับ
เพ่ือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1023 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของ 
    ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 2.103 1.182 

7.894* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.348 1.071 

แข่งขันกับเพ่ือน 1.600 .969 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.394 .721 

ต้องการเอาชนะเกม 2.333 1.118 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1023  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถี่ในการ

เติมเงินต่อเดือน ของผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1024 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน 
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อนคลาย

เครียด 

แข่งขันกับ
เพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

2.103 - -244 .503* .710* -.230 

เป็นการ
พักผ่อนคลาย
เครียด 

2.348 - - .748* .954* .015 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.600 - - - .206 -.733* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.394 - - - - -.939* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

2.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1024 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินต่อเดือนของ

ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของความถี่ใน

การเตมิเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งกับเพื่อน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด 
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จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของความถี่ใน
การเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1025 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของผู้บริโภคท่ี 
    มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 2.336 .874 

7.088* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 2.043 .928 

แข่งขันกับเพ่ือน 1.900 .764 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.788 .814 
ต้องการเอาชนะเกม 2.778 .833 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1025 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้ง ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1026 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 
  ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน
คลาย
เครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

2.336 - .293 .436* .548* -.442 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

2.043 - - .144 .256 -.734* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.900 - - - .112 -.878* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.788 - - - - -.990* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

2.778 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1026 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของผู้บริโภค

ที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่

เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงิน
ที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

 
ตารางที ่4.1027 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

  of Swordman ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 1.922 .592 

4.336* .002 

พักผ่อนคลายเคลียด 1.870 .626 

แข่งขันกับเพ่ือน 1.714 .725 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 1.606 .699 

ต้องการเอาชนะเกม 2.333 .500 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1027 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้า

ที่ซื้อในเกม Legend of Swordmanของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1028 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
     Legend of Swordmanของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of  

  Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

1.922 - .053 .208* .316* -.411 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

1.870 - - .155 .264 -.464 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

1.714 - - - .108 -.619* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

1.606 - - - - -.727* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

2.333 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1028 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

of Swordman ของผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่า 

บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
แข่งขันกับเพ่ือน และต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 
of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของประเภท
สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการ



954 

เอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของ
ประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1029 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
     เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.810 .526 

5.392* .000 

พักผ่อนคลายเคลียด 5.000 1.168 

แข่งขันกับเพ่ือน 5.700 .688 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.682 1.010 
ต้องการเอาชนะเกม 5.778 .667 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1029 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1030 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.810 - .810* .110 .129 .033 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

5.000 - - -.700* -.682* -.778* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.700 - - - .018 -.078 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.682 - - - - -.096 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.778 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1030 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการอา
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ชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะ
เกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Facebook) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1031 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
    เกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 

  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.509 .946 

7.885* .000 
พักผ่อนคลายเคลียด 4.652 1.369 
แข่งขันกับเพ่ือน 5.529 1.018 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.864 .493 

ต้องการเอาชนะเกม 5.889 .333 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1031 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1032 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.509 - .856* -.020 -.355* -.380 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.652 - - -.876* -1.212* -1.237* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.529 - - - -.335* -.360 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.864 - - - - -.025 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.889 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1032  ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด และต้องการเจอเฟ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการอาชนะเกม อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทาง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถปุระสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1033 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
  การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 5.276 1.309 

4.222* .002 

พักผ่อนคลายเคลียด 4.522 1.082 

แข่งขันกับเพ่ือน 5.514 1.271 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 5.621 .855 

ต้องการเอาชนะเกม 5.556 .882 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1033 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1034 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

5.276 - .754* -.238 -.345 -.280 

เป็นการ
พักผ่อน
คลายเครียด 

4.522 - - -.993* -1.100* -1.034* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

5.514 - - - -.107 -.041 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

5.621 - - - - .066 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.556 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1034 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภค
ทีมี่วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการอาชนะเกม 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1035 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน  
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.267 1.130 

3.990* .004 
พักผ่อนคลายเคลียด 3.652 1.555 
แข่งขันกับเพ่ือน 4.486. 1.113 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 4.545 1.112 

ต้องการเอาชนะเกม 5.111 .333 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1035 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO))
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1036  : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
   ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
   SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
   แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉล่ีย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับ

เพื่อน 

ต้องการเจอ
เพื่อนใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.267 - .754* -.238 -.345 -.280 

เป็นการ
พักผ่อนคลาย
เครียด 

3.652 - - -.993* -1.100* -1.034* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

4.486. - - - -.107 -.041 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

4.545 - - - - .066 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

5.111 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1036 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน พบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
และต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1037 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
   เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน 

สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.172 1.654 

2.224 .067 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.391 1.305 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.286 1.456 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.152 1.808 
ต้องการเอาชนะเกม 4.778 .833 

 
จากตารางที่ 4.1037 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1038 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
   Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
   แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.267 1.28 

5.155* .001 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.391 1.13 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.900 1.54 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.803 1.07 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 1.72 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1038 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1039 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend นf Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
  (Banner Website)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับ

เพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.267 - .876* .367 .464* -.1399* 

เป็นการพักผ่อน
คลายเครียด 

3.391 - - -.509 -.412 -2.275* 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.900 - - - .097 -1.767* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.803 - - - - -1.864* 

ต้องการเอาชนะ
เกม 

5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1039  ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของผู้บริโภค
ที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด 
ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
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(Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโป
รโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.1040 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
egend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.267 1.471 

4.627* .001 

พักผ่อนคลายเคลียด 3.391 1.699 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.900 1.466 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.803 1.459 
ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1040 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1041 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับ

เพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.267 - -.5397 .198 .387 -1.487* 

เป็นการพักผ่อน
คลายเครียด 

3.391 - - -.509 -.412 -.947 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.900 - - - .190 -1.684* 

ต้องการเจอเพ่ือน
ใหม่ 

3.803 - - - - -1.874* 

ต้องการเอาชนะ
เกม 

5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1041 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการใน
ด้านอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะ
เกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1042 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
    เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 

  PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.069 1.525 

3.950* .004 
พักผ่อนคลายเคลียด 4.069 1.118 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.871 1.372 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.682 1.511 

ต้องการเอาชนะเกม 5.556 1.014 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



968 

จากตารางที่ 4.1042 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1043 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
  เว็บไซต์ (Digital PR)) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend  
  of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.069 - .286 .198 .357 -1.487* 

เป็นการพักผ่อน
คลายเครียด 

4.069 - - -.089 .071 -1.773* 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.871 - - - .159 -1.684* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.682 - - - - -1.874* 

ต้องการเอาชนะ
เกม 

5.556 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1043 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman(
บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความ
ต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือ
ต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend Of Swordman(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.1044 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 4.052 1.491 

3.466* .009 
พักผ่อนคลายเคลียด 3.739 1.421 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.943 1.413 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 3.924 1.293 

ต้องการเอาชนะเกม 5.667 .707 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1044 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1045 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของ 
  ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

4.052 - .313 .109 .128 -1.615* 

เป็นการพักผ่อน
คลายเครียด 

3.739 - - -.204 -.185 -1.928* 

แข่งขันกับเพ่ือน 3.943 - - - .019 -1.724* 
ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

3.924 - - - - -1.742* 

ต้องการเอาชนะ
เกม 

5.667 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1045 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
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ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1046 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
    ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการ 
   เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 3.293 1.414 

4.138* .003 
พักผ่อนคลายเคลียด 2.957 1.461 
แข่งขันกับเพ่ือน 3.214 1.434 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 2.742 1.316 

ต้องการเอาชนะเกม 4.556 1.236 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1046 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น
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เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1047 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมี 
  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

3.293 - .337 .079 .551* -1.263* 

เป็นการ
พักผ่อนคลาย
เครียด 

2.957 - - -.258 .214 -1.599* 

แข่งขันกับ
เพ่ือน 

3.214 - - - .472* -1.341* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.742 - - - - -1.813* 

ต้องการ
เอาชนะเกม 

4.556 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1047 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1048 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

  ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เพ่ือความสนุกสนาน 2.905 1.704 

3.861* .005 
พักผ่อนคลายเคลียด 3.000 1.414 
แข่งขันกับเพ่ือน 2.786 1.760 

ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 2.212 1.622 

ต้องการเอาชนะเกม 4.222 1.202 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1048  ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1049 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
    ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมี 

  วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
เพื่อความ
สนุกสนาน 

เป็นการ
พักผ่อน

คลายเครียด 

แข่งขัน
กับเพื่อน 

ต้องการ
เจอเพื่อน

ใหม่ 

ต้องการ
เอาชนะ

เกม 

เพ่ือความ
สนุกสนาน 

2.905 - -.095 .120 .693* -1.317* 

เป็นการพักผ่อน
คลายเครียด 

3.000 - - .214 .788 -1.222* 

แข่งขันกับเพ่ือน 2.786 - - - .574* -1.437* 

ต้องการเจอ
เพ่ือนใหม่ 

2.212 - - - - -2.010* 

ต้องการเอาชนะ
เกม 

4.222 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1049 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ และต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือเป็นการพักผ่อนคลายเครียด จะมีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือแข่งขันกับเพ่ือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเจอเพ่ือนใหม่ ต้องการเอาชนะเกม และความต้องการในด้านอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ย
ในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มวีัตถุประสงค์ในการเล่นเกมต้องการเจอเพ่ือนใหม่ จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพ่ือต้องการเอาชนะเกม จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.1050 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 
  Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 1.272 .446 

.419 .739 
เพ่ือน 1.312 .465 

ครอบครัว 1.333 .500 
อ่ืนๆ 1.500 .707 
 

จากตารางที่ 4.1050 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman
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แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1051 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของ 

  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 1.852 1.078 

.210 .890 
เพ่ือน 1.833 1.089 
ครอบครัว 1.833 .983 

อ่ืนๆ 1.000 - 

 
จากตารางที่ 4.1051 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถ่ีในการ

เติมเงินต่อเดือน ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1052 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของผู้มีส่วน 

  ร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เล่นเกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 2.207 .925 

2.896 .051 
เพ่ือน 1.935 .765 

ครอบครัว 1.833 .753 
อ่ืนๆ 1.000 - 

 
จากตารางที่ 4.1052 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่

เติมต่อครั้ง ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



978 

ตารางที ่4.1053 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend  
  of Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่น
เกม Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

สื่อออนไลน์ 1.775 .643 

.901 .441 
เพ่ือน 1.870 .712 
ครอบครัว 1.500 .548 

อ่ืนๆ 2.000 - 

 
จากตารางที่ 4.1053  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภท

สินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1054 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of  
    Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.425 .498 

7.945* .000 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 1.149 .358 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 1.290 .456 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 1.426 .500 
มากกว่า 12 เดือน 1.462 .508 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1054 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน
เกม Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1055 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend 
  of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 1.425 - .276* .135* -.001 -.037 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

1.149 - - -.141* -.276* -.312* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

1.290 - - - -.135 -.171 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

1.426 - - - - -.036 

12 เดือนขึ้นไป 1.462 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1055 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี

ประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  และมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อย
กว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  มากกว่า 9 เดือน 
แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม 
Legend of Swordman มากกว่า 
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ตารางที ่4.1056 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของ 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.217 .629 

6.728* .000 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 1.916 1.031 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 2.212 1.222 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 1.571 1.188 

มากกว่า 12 เดือน 1.842 .852 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.1056 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถ่ีในการ
เติมเงินต่อเดือน ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1057 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน 
  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 
น้อยกว่า3เดือน 1.217 - -.699* -.995* -.560* -.354 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

1.916 - - -.296 .138 .345 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

2.212 - - - .434 .641* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

1.571 - - - - .206 

12 เดือนขึ้นไป 1.842 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.1057 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเติมเงินต่อเดือนของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือน แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  และมากกว่า 
9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของความถ่ีในการเติม
เงินต่อเดือนมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของความถ่ีในการเติมเงินต่อเดือน แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนมากกว่า 
 
ตารางที ่4.1058 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของระยะเวลา 

  ที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.84 .806 

4.928* .001 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 2.183 .867 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 2.333 .934 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 1.778 .577 

มากกว่า 12 เดือน 1.643 .842 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1058 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่

เติมต่อครั้ง ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1059 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 
  ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 1.804 - -.379* -.529* .027 .162 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

2.183 - - -.150 .405* .540* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

2.333 - - - .556* .691* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

1.778 - - - - .691* 

12 เดือนขึ้นไป 1.643 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1059 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี

ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  และมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผล
ของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 
 
ตารางที ่4.1060 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

  of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 1.413 .580 

6.967* .000 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 1.893 .636 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 1.985 .668 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 1.593 .636 

มากกว่า 12 เดือน 1,857 770 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1060 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้า

ที่ซื้อในเกม Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1061 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
     Legend of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 

  แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 1.413 - -.480* -.572* -.180 -.444* 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

1.893 - - -.092 .301* .036 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

1.985 - - - .392* .128 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

1.593 - - - - -.265 

12 เดือนขึ้นไป 1,857 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1061 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

of Swordman ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี

ประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  มากกว่า 6 เดอืน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภค
ทีม่ีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซ้ือในเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภค
ทีม่ีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซ้ือในเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1062 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.739 .580 

3.088* .016 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.809 .636 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.576 .878 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดอืน 5.556 .934 

มากกว่า 12 เดือน 5.143 1.232 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1062 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1063 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 5.739 - -.070 .163 .184 .596* 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

5.809 - - .233* .254 .666* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

5.576 - - - .020 .433 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

5.556 - - - - .413 

12 เดือนขึ้นไป 5.143 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1063  ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Facebook) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 
เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
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เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1064 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Line) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.826 .608 

5.054* .001 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.618 .863 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.455 .995 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 5.333 1.144 

มากกว่า 12 เดือน 4.643 1.499 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1064 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1065 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
    ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของระยะเวลาที่เล่นเกม 

  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 
เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 5.826 - .208 .372* .493* 1.183* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

5.618 - - .164 .285 .976* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

5.455 - - - .121 .812* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

5.333 - - - - .691* 

12 เดือนขึ้นไป 4.643 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.1065 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Line) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  
มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ี
มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน 
แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1066 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

  ซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะเวลาที่เล่นเกม 
   Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 5.826 .677 

9.741* .000 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 5.565 .985 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 5.197 1.231 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.519 1.827 

มากกว่า 12 เดือน 4.357 1.499 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1066 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1067 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะเวลาที่ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 5.826 - .261 .629* 1.308* 1.469* 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

5.565 - - .368* 1.046* 1.208* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

5.197 - - - .679* .840* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

4.519 - - - - .161* 

12 เดือนขึ้นไป 4.357 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1067 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน  มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่ถึง 9 เดือน  มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน 
แต่ไม่ถึง 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่น
เกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Youtube) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1068 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
   ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.652 .822 

1.282 .277 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.290 1.199 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.409 1.123 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.074 1.616 

มากกว่า 12 เดือน 4.429 1.016 

 
จากตารางที่ 4.1068 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ
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ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1069 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน 
  สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.261 1.612 

4.551* .001 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.115 1.606 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.348 1.622 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 2.926. 1.517 

มากกว่า 12 เดือน 4.929 .917 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1069 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.1070 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
  ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of  
   Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.261 - .146 -.088 .335 -1.668* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.115 - - -.234 .189 -1.814* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

3.348 - - - .423 -1.580* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

2.926. - - - - -2.003* 

12 เดือนขึน้ไป 4.929 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1070 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแค
สเตอร์ (KOL)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
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ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมี
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.1071 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
    เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 

  Website)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.043 1.429 

3.156* .015 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.947 1.585 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.136 1.402 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.630 1.597 
มากกว่า 12 เดือน 5.286 .726 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1071 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website) ของผู้ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1072 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
  (Banner Website)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง 
  กัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 4.043 - .097 -.093 .414 -1.242* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.947 - - -.190 .317 -1.339* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.136 - - - .507 -1.149* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

3.630 - - - - -1.656* 

12 เดือนขึ้นไป 5.286 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.1072 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) ของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มรีะยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.1073 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)  
  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.609 1.570 

2.706* .031 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.969 1.519 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.152 1.438 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.148 1.262 

มากกว่า 12 เดือน 5.000 .877 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1073 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1074 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.609 - -.361 -.543 -.540 -1.391* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.969 - - -.182 -.179 -1.031* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.152 - - - .003 -.849* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

4.148 - - - - -.852 

12 เดือนขึ้นไป 5.000 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1074 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ)ของระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
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ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1075 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
  PR)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.913 1.244 

4.156* .003 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.802 1.506 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.030 1.347 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 3.926 1.174 

มากกว่า 12 เดือน 5.357 .497 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1075 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1076 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
 ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
 เว็บไซต์ (Digital PR)) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตก 
ต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.913 - .112 -.117 -.013 -1.444* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.802 - - -.229 -.124 -1.556* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.030 - - - .104 -1.327* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

3.926 - - - - -1.431* 

12 เดือนขึ้นไป 5.357 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1076 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) ของ
ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
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Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.1077 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของระยะเวลาที่เล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.804 1.408 

3.314* .011 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.885 1.497 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 4.182 1.335 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.037 1.372 
มากกว่า 12 เดือน 5.214 .699 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1077 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของระยะเวลาที่
เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 
ตารางที ่4.1078 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
    ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 

  ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่ถึง 

12 เดือน 

12 
เดือน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.804 - -.081 -.378 -.233 -1.410* 

มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.885 - - -.296 -.152 -1.329* 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

4.182 - - - .145 -1.033* 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

4.037 - - - - -1.177* 

12 เดือนขึ้นไป 5.214 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1078 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
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มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman 
มากกว่า 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 12 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) มากกว่า 
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ตารางที ่4.1079 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
  ซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
 of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 3.326 1.334 

3.047* .018 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 3.115 1.445 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.455 1.303 

มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 2.370 1.497 

มากกว่า 12 เดือน 3.143 1.562 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1079 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1080 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
 ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะเวลาที่เล่นเกม 
 Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกม 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า
3เดือน 

มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่
ถึง 6 เดือน 

มากกว่า 6 
เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน 

มากกว่า 9 
เดือนแต่ไม่
ถึง 12 เดือน 

12 
เดือนขึ้น

ไป 

น้อยกว่า3เดือน 3.326 - .212 -.129 .956* .183 
มากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน 

3.115 - - -.340 .744* -.028 

มากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

3.455 - - - 1.084* .312 

มากกว่า 9 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน 

2.370 - - - - -.773 

12 เดือนขึ้นไป 3.143 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1080 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 3 เดือน  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่ถึง 12 
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman น้อย
กว่า 3 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน 
แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 



1006 

Swordman มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 
เดือน จะมีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman  
(E-mail) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 9 เดือน 
แต่ไม่ถึง 12 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1081 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (SMS) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า 3 เดือน 4.09 1.28 

2.257 .063 

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 4.26 1.13 

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน 3.89 1.54 
มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 4.42 1.07 

มากกว่า 12 เดือน   
 

จากตารางที่ 4.1081 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (SMS) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1082 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of    
  Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.636 .489 

7.408* .000 

4วัน/สัปดาห์ 1.478 .511 

5วัน/สัปดาห์ 1.299 .461 

6วัน/สัปดาห์ 1.219 .420 
7วัน/สัปดาห์ 1.233 .423 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1082 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน

เกม Legend of Swordman ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า
มีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1083 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend 
     of Swordman ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 1.636 - .158 .338* .418* .404* 

4 วัน / สัปดาห ์ 1.478 - - .180 .260* .246* 

5 วัน / สัปดาห ์ 1.299 - - - .080 .066 
6 วัน / สัปดาห ์ 1.219 - - - - -.014 

7 วัน / สัปดาห ์ 1.233 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1083 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการเติมเงินในเกม Legend of 

Swordman ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สปัดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์ จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม
Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมี
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของการ
เติมเงินในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1084 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของ 
                       ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.333 .888 

2.218 .067 

4วัน/สัปดาห์ 1.583 .793 

5วัน/สัปดาห์ 1.681 .911 

6วัน/สัปดาห์ 1.560 .917 
7วัน/สัปดาห์ 1.968 1.142 

 
จากตารางที่ 4.1084 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถ่ีในการ

เติมเงินต่อเดือน ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1085 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของความถี่ 
  ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 

 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.750 .622 

2.984* .019 
4วัน/สัปดาห์ 1.833 .835 
5วัน/สัปดาห์ 1.936 .818 

6วัน/สัปดาห์ 1.760 .831 

7วัน/สัปดาห์ 2.213 .888 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1085 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้ง ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1086 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 
    ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 วัน 

/ สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน /สัปดาห์ 1.750 - -.083 -.186 -.010 -.463 
4 วัน / สัปดาห ์ 1.833 - - -.103 .073 -.379 

5 วัน / สัปดาห ์ 1.936 - - - .176 -.277* 

6 วัน / สัปดาห ์ 1.760 - - - - -.453* 
7 วัน / สัปดาห ์ 2.213 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1086 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของความถี่

ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล

ของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
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7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 
 
ตารางที ่4.1087 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

  of Swordman ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 1.583 .515 

2.574* .038 

4วัน/สัปดาห์ 1.583 .515 

5วัน/สัปดาห์ 1.617 .739 
6วัน/สัปดาห์ 1.720 .843 

7วัน/สัปดาห์ 1.894 .629 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1087 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้า

ที่ซื้อในเกม Legend of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1088 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม 
     Legend of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 
    แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 1.583 - .000 -.034 -.137 -.310 

4 วัน / สัปดาห ์ 1.583 - - -.034 -.137 -.310 
5 วัน / สัปดาห ์ 1.617 - - - -.103 -.277* 

6 วัน / สัปดาห ์ 1.720 - - - - -.174 

7 วัน / สัปดาห ์ 1.894 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1088 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 

of Swordman ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล

ของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อ
ในเกม Legend of Swordman มากกว่า 
 

ตารางที ่4.1089 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถี่ในการเล่นเกม  
 Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 5.250 .622 

5.906* .000 

4วัน/สัปดาห์ 5.167 1.267 

5วัน/สัปดาห์ 5.404 1.116 

6วัน/สัปดาห์ 5.560 .961 
7วัน/สัปดาห์ 5.835 .575 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1089 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1090 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถี่ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 5.250 - .083 -.154 -.310 -.585* 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.167 - - -.238 -.393 -.668* 

5 วัน / สัปดาห ์ 5.404 - - - -.156 -.431* 
6 วัน / สัปดาห ์ 5.560 - - - - -.275 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.835 - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1090 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  7 วัน/สัปดาห์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะ
มีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman(Facebook) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
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ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) 
มากกว่า 
 
ตารางที ่4.1091 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Line) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of  
 Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.250 1.545 

13.175* .000 

4วัน/สัปดาห์ 4.667 1.231 

5วัน/สัปดาห์ 5.298 1.062 

6วัน/สัปดาห์ 5.400 .957 
7วัน/สัปดาห์ 5.755 .734 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1091 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1092 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของความถี่ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.250 - -.417 -1.048* -1.150* -1.505* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.667 - - -.631* -.733* -1.089* 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.298 - - - -.102 -.457* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.400 - - - - -.355 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.755 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1092 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman  5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สปัดาห์ 7 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สปัดาห์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(Line) มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 
 

ตารางที ่4.1093 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ในการเล่นเกม 
 Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.833 2.290 

2.763* .028 

4วัน/สัปดาห์ 5.000 1.279 

5วัน/สัปดาห์ 5.106 1.047 

6วัน/สัปดาห์ 5.040 1.241 
7วัน/สัปดาห์ 5.527 1.116 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1093 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1094 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางท่ีมีผลต่อการ 

  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.833 - -.167 -.273 -.207 -.693 

4 วัน / สัปดาห ์ 5.000 - - -.106 -.040 -.527 
5 วัน / สัปดาห ์ 5.106 - - - .066 -.420* 

6 วัน / สัปดาห ์ 5.040 - - - - -.487 

7 วัน / สัปดาห ์ 5.527 - - - - - 
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จากตารางที่ 4.1094 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของการช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 7 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Youtube) 
มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1095 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

  ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) 
  ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.583 1.730 

2.960* .020 

4วัน/สัปดาห์ 4.583 .996 

5วัน/สัปดาห์ 4.043 1.546 
6วัน/สัปดาห์ 4.640 .810 

7วัน/สัปดาห์ 4.441 1.040 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1095 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1096 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google  
  (SEM SEO)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 3.583 - -1.000* -.459 -1.057* -.858* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.583 - - .501 -.057 .142 
5 วัน / สัปดาห ์ 4.043 - - - -.597* -.399* 

6 วัน / สัปดาห ์ 4.640 - - - - .199 

7 วัน / สัปดาห ์ 4.441 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1096 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของความถ่ีในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่น
เกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO)) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 
7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 6 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) มากกว่า 
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ตารางที ่4.1097 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน 
  สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.333 1.371 

2.105 .080 
4วัน/สัปดาห์ 4.250 .754 
5วัน/สัปดาห์ 3.617 1.688 

6วัน/สัปดาห์ 3.080 1.552 

7วัน/สัปดาห์ 3.133 1.638 
 
จากตารางที่ 4.1097 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1098 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner  
  Website)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.833 2.406 

1.208 .307 

4วัน/สัปดาห์ 4.750 1.138 

5วัน/สัปดาห์ 3.872 1.765 

6วัน/สัปดาห์ 3.720 1.621 
7วัน/สัปดาห์ 4.096 1.373 
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จากตารางที่ 4.1098 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)) ไม่มีความความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1099 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.750 1.712 

3.025* .018 

4วัน/สัปดาห์ 4.667 1.073 

5วัน/สัปดาห์ 4.404 1.313 
6วัน/สัปดาห์ 3.600 1.472 

7วัน/สัปดาห์ 3.894 1.495 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1099 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ
ความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1100 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 
  บทความ) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 4.750 - .083 .346 1.150* .856* 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.667 - - .262 1.067* .773 

5 วัน / สัปดาห ์ 4.404 - - - .804* .511* 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.600 - - - - -.294 
7 วัน / สัปดาห ์ 3.894 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.1100 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของความถี่ในการเล่น
เกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
เล่นเกม Legend of Swordman น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) 
มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 6 วัน/
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สัปดาห์ 7 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 5 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) มากกว่า 

 

ตารางที ่4.1101 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์  
 (Digital PR)) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 4.000 2.132 

.976 .421 

4วัน/สัปดาห์ 4.667 1.073 

5วัน/สัปดาห์ 4.043 1.517 

6วัน/สัปดาห์ 3.760 1.332 
7วัน/สัปดาห์ 3.920 1.336 

 

จากตารางที่ 4.1101 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) ของความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1102 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของความถี่ในการ 
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 3.917 2.065 

.653 .625 

4วัน/สัปดาห์ 4.667 1.073 

5วัน/สัปดาห์ 3.979 1.635 

6วัน/สัปดาห์ 3.960 1.567 
7วัน/สัปดาห์ 4.005 1.330 
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จากตารางที่ 4.1102 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของความถี่ใน
การเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1103 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

  ซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถี่ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.250 1.422 

3.122* .016 

4วัน/สัปดาห์ 4.250 .754 

5วัน/สัปดาห์ 3.064 1.480 
6วัน/สัปดาห์ 3.200 1.323 

7วัน/สัปดาห์ 3.165 1.425 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1103 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1104 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถี่ในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.250 - -2.000* -.814 -.950 -.915* 

4 วัน / สัปดาห ์ 4.250 - - 1.186* 1.050* 1.085* 
5 วัน / สัปดาห ์ 3.064 - - - -.136 -.101 

6 วัน / สัปดาห ์ 3.200 - - - - .035 

7 วัน / สัปดาห ์ 3.165 - - - - - 
 
จากตารางที่ 4.1104 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) 
แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  4 วัน/สัปดาห์  7 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) แตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห ์7 วัน/
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 
วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (E-mail) มากกว่า 
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ตารางที ่4.1105 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 
น้อยกว่า4วัน/สัปดาห์ 2.167 1.467 

3.141* .015 

4วัน/สัปดาห์ 4.250 .754 

5วัน/สัปดาห์ 2.979 1.675 
6วัน/สัปดาห์ 2.760 1.615 

7วัน/สัปดาห์ 2.654 1.731 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.1105 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (SMS) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1106 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
    ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของความถี่ในการเล่นเกม 
     Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ความถี่ในการเล่นเกม ค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 4 

วัน / สัปดาห์ 
4 วัน / 
สัปดาห์ 

5 วัน / 
สัปดาห์ 

6 วัน / 
สัปดาห์ 

7 วัน / 
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 4 วัน / สัปดาห์ 2.167 - -2.083* -.812 -.593 -.488 
4 วัน / สัปดาห ์ 4.250 - - 1.271* 1.490* 1.596* 

5 วัน / สัปดาห ์ 2.979 - - - -.219 .325 

6 วัน / สัปดาห ์ 2.760 - - - - .106 
7 วัน / สัปดาห ์ 2.654 - - - - - 

 

จากตารางที่ 4.1106 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (SMS) ของความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman  น้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์  จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ จะมีค่าเฉลี่ยใน
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์  จะมีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างจากผู้บริโภค
ที่มีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 5 วัน/สัปดาห์ 6 วัน/สัปดาห์ 7 วัน/สปัดาห์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการเล่นเกม Legend of Swordman 4 วัน/สัปดาห์ 
จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman 
(SMS) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1107 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of 

  Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F P 

06.00-09.00 1.333 .557 

.782 .584 

09.01-12.00 1.250 .500 

12.01-15.00 1.139 .351 
15.01-18.00 1.306 .467 

18.01-21.00 1.314 .465 
21.01-2400 1.286 .454 

หลัง 24.00-06.00 1.268 .488 

 
จากตารางที่ 4.1107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการเติมเงินใน

เกม Legend of Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของการเติมเงินในเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1108 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนของ 
  ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 .000 

1.792 .101 

09.01-12.00 1.333 .577 

12.01-15.00 1.710 1.006 

15.01-18.00 1.920 1.038 
18.01-21.00 1.791 1.055 

21.01-2400 1.923 1.150 
หลัง 24.00-06.00 2.200 1.095 

 
จากตารางที่ 4.1108 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของความถ่ีในการ

เติมเงินต่อเดือน ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของความถี่ในการเติมเงินต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1109 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของช่วงเวลา 
    ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 2.500 .707 

2.478* .024 

09.01-12.00 1.667 .577 
12.01-15.00 2.065 .854 

15.01-18.00 2.320 .900 

18.01-21.00 2.111 .870 
21.01-2400 1.892 .850 

หลัง 24.00-06.00 3.200 .447 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.1109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของจ านวนเงินที่
เติมต่อครั้ง ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1110 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของ 
  ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 
6.00 น. - 
09.00 น. 

09.01 น. 
- 12.00 

น. 

12.01 น. 
- 15.00 

น. 

15.01 น. 
- 18.00 

น. 

18.01 น. 
- 21.00 

น. 

21.01 น. 
- 24.00 

น. 

หลัง 24.00 
น. - ก่อน 
6.00 น. 

6.00 น. - 
09.00 น. 

2.500 - .833 .436 .180 .389 .608 -.700 

09.01 น. - 
12.00 น. 

1.667 - - -.398 -.653 -.444 -.226 -1.533* 

12.01 น. - 
15.00 น. 

2.065 - - - -.256 -.047 .172 -1.136* 

15.01 น. - 
18.00 น. 

2.320 - - - - .209 .428* -.880* 

18.01 น. - 
21.00 น. 

2.111 - - - - - .219 -1.089* 

21.01 น. - 
24.00 น. 

1.892 - - - - - - -1.308* 

หลัง 24.00 
น. - ก่อน 
6.00 น. 

3.200 - - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1110 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งของช่วงเวลา

ในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 09.01 น. - 12.00 น. จะมี

ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการ
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เล่นเกม Legend of Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 12.01 น. - 15.00 น.จะมี
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการ
เล่นเกม Legend of Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 15.01 น. - 18.00 น.จะมี
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman 21.01 น. – 24.00 น. และหลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.จะมี
ค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 18.01 น. - 21.00 น. จะมี
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการ
เล่นเกม Legend of Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 21.01 น. - 24.00 น. จะมี
ประสิทธิผลของจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการ
เล่นเกม Legend of Swordman หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของ
จ านวนเงินที่เติมต่อครั้งมากกว่า 
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ตารางที ่4.1111 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend 
     of Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 2.500 .707 

.976 .441 

09.01-12.00 2.000 1.000 

12.01-15.00 1.710 .693 
15.01-18.00 2.000 .646 

18.01-21.00 1.778 .690 
21.01-2400 1.800 .592 

หลัง 24.00-06.00 2.000 .707 
 

จากตารางที่ 4.1111 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประเภทสินค้า
ที่ซื้อในเกม Legend of Swordman ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่าง
กันพบว่ามีประสิทธิผลประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม Legend of Swordman ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1112 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (Facebook) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

1.606 .145 

09.01-12.00 5.333 1.155 

12.01-15.00 5.419 1.119 
15.01-18.00 5.960 .200 

18.01-21.00 5.706 .802 

21.01-2400 5.677 .687 
หลัง 24.00-06.00 6.000 .000 
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จากตารางที่ 4.1112 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Facebook) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (Facebook) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1113 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

  เกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

2.128* .050 

09.01-12.00 5.667 .577 

12.01-15.00 5.226 1.175 
15.01-18.00 5.960 .200 

18.01-21.00 5.608 .860 

21.01-2400 5.354 1.178 
หลัง 24.00-06.00 5.800 .447 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1113 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (Line) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1114 : ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางที่มีผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาในการเล่น 
  เกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ช่วงเวลา 
ค่า 

เฉลี่ย 

6.00 น. 
- 09.00 

น. 

09.01 
น. - 

12.00 
น. 

12.01 
น. - 

15.00 
น. 

15.01 
น. - 

18.00 
น. 

18.01 
น. - 

21.00 
น. 

21.01 
น. - 

24.00 
น. 

หลัง 
24.00 น. 
- ก่อน 

6.00 น. 

6.00 น. - 
09.00 น. 

5.000 - -.667 -.226 -.960 -.608 -.354 -.800 

09.01 น. - 
12.00 น. 

5.667 - - .441 -.293 .059 .313 -1.333 

12.01 น. - 
15.00 น. 

5.226 - - - -.734* -.382* -.128 -.574 

15.01 น. - 
18.00 น. 

5.960 - - - - .352 .606* .160 

18.01 น. - 
21.00 น. 

5.608 - - - - - .254 -.192 

21.01 น. - 
24.00 น. 

5.354 - - - - - - -.446 

หลัง 24.00 
น. - ก่อน 
6.00 น. 

5.800 - - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.1114 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าเฉลี่ยของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของเกม Legend of Swordman (Line) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman
แตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 12.01 น. - 15.00 น. จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 15.01 น. – 18.00 น. และ 18.01 
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น. – 21.00 น. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman  15.01 น. -  18.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของเกม Legend of Swordman (Line) มากกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 15.01 น. - 18.00 น.จะมี
ประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่าง
จากผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 21.01 น. -  24.00 น.อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 15.01 น. - 
18.00 น. จะมีค่าเฉลี่ยในประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of 
Swordman (Line) มากกว่า 

 
ตารางที ่4.1115 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

  ของเกม Legend of Swordman (Youtube) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม 
  Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

1.309 .253 

09.01-12.00 5.667 2.517 

12.01-15.00 5.226 1.138 

15.01-18.00 5.960 .473 
18.01-21.00 5.608 1.235 

21.01-24.00 5.354 1.304 

หลัง 24.00-06.00 5.800 .447 
 

จากตารางที่ 4.1115 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman (Youtube) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม 
Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เกม Legend of Swordman (Youtube) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1116 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
 เกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ 
 ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 .000 

.569 .755 

09.01-12.00 4.000 2.646 
12.01-15.00 4.129 1.335 

15.01-18.00 4.560 .870 

18.01-21.00 4.340 1.193 
21.01-2400 4.462 1.105 

หลัง 24.00-06.00 4.200 .837 

 
จากตารางที่ 4.1116 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ของ
ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO)) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1117 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คน 
  สตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman 
  แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.500 2.121 

.359 .904 

09.01-12.00 4.000 1.000 

12.01-15.00 3.258 1.591 
15.01-18.00 3.200 1.958 

18.01-21.00 3.268 1.618 

21.01-2400 3.308 1.540 
หลัง 24.00-06.00 2.400 1.517 

 
จากตารางที่ 4.1117 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน
พบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1118 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
  Website)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

1.182 .316 

09.01-12.00 2.333 2.082 
12.01-15.00 3.774 1.564 

15.01-18.00 4.320 1.406 

18.01-21.00 4.052 1.530 
21.01-2400 4.123 1.474 

หลัง 24.00-06.00 3.600 1.140 

 
จากตารางที่ 4.1118 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของ
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1119 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ 
  ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

.745 .614 

09.01-12.00 4.667 2.517 
12.01-15.00 3.774 1.586 

15.01-18.00 3.920 1.579 

18.01-21.00 4.033 1.453 
21.01-24.300 4.154 1.450 

หลัง 24.00-06.00 3.200 1.096 

 
จากตารางที่ 4.1119 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ของ
ช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1120 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
    เกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
     PR)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.500 2.121 

.828 .549 

09.01-12.00 2.667 2.082 
12.01-15.00 3.774 1.477 

15.01-18.00 4.120 1.590 

18.01-21.00 3.922 1.374 
21.01-2400 4.138 1.321 

หลัง 24.00-06.00 3.800 1.095 

 
จากตารางที่ 4.1120 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR)) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผล
ของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR)) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1121 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของช่วงเวลาในการ  
  เล่นเกม Legend of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 5.000 1.414 

1.173 .321 

09.01-12.00 3.333 2.082 
12.01-15.00 3.645 1.427 

15.01-18.00 4.240 1.363 

18.01-21.00 3.987 1.446 
21.01-2400 4.246 1.392 

หลัง 24.00-06.00 3.400 1.140 

 
จากตาราง 4.1121ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) ของช่วงเวลาในการ
เล่นเกม Legend of Swordmanแตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1122 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  ของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend 
  of Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend of 
Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 4.000 1.414 

.894 .500 

09.01-12.00 2.667 2.082 

12.01-15.00 3.032 1.278 
15.01-18.00 3.320 1.574 

18.01-21.00 3.078 1.440 
21.01-2400 3.400 1.378 

หลัง 24.00-06.00 2.400 1.517 
 

จากตารางที่ 4.1122 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (E-mail) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend 
of Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม 
Legend of Swordman (E-mail) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.1123 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
  เกม Legend of Swordman (SMS) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
  Swordman แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาที่เล่นเกม Legend 
of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

06.00-09.00 3.500 2.121 

.745 .614 

09.01-12.00 2.333 2.309 
12.01-15.00 2.806 1.642 

15.01-18.00 2.920 1.891 

18.01-21.00 2.634 1.681 
21.01-2400 3.046 1.681 

หลัง 24.00-06.00 2.000 1.732 
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จากตารางที่ 4.1123 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของช่องทางที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend of Swordman (SMS) ของช่วงเวลาในการเล่นเกม Legend of 
Swordman แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของช่องทางท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเกม Legend 
of Swordman (SMS) ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
สมมติฐานที่ 6การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ตารางที ่4.1124 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า T P 

เติม 5.609 .836 
.502 .616 

ไม่เติม 5.560 .989 

 
จากตารางที่ 4.1124 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Facebook) แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.1125 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 

 สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (line)แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า T P 

เติม 5.486 1.048 
.171 .864 

ไม่เติม 5.466 1.153 

 
จากตารางที่ 4.1125 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Line) แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1126 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกัน 

 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend Of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า T P 

เติม 5.254 1.30 
-1.927 .055 

ไม่เติม 5.500 1.10 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1126 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Youtube) แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1127 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 

 สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
 SEO)) แตกต่างกัน 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า T P 

เติม 4.313 1.151 
-4.570* .000 

ไม่เติม 4.879 1.112 

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1127 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO)) แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1128 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
 สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
 ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า T P 

เติม 3.201 1.643 
-8.110* .000 

ไม่เติม 4.543 1.441 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1128 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ 
ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)) แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1129 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 

  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
  (Banner Website)) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 4.099 1.455 
-3.535* .000 

ไม่เติม 4.647 1.280 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1129 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)) แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลการตัดสินใจเติมเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1130 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
    สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ 

  บทความ) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 4.056 1.503 
-3.798* .000 

ไม่เติม 4.612 1.250 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1130 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ) แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 
ตารางที ่4.1131 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 

  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน 
  เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 3.972 1.360 
-4.409* .000 

ไม่เติม 4.586 1.224 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1131 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR)) แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1132 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์) 
  แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 4.032 1.359 
-5.328* .000 

ไม่เติม 4.750 1.164 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.1132 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์)
แตกต่างกันพบว่ามีประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.1133 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 

  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (EMail) แตกต่างกัน 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 3.313 1.625 
-3.359* .001 

ไม่เติม 3.897 1.447 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.1133 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม
เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (Email) แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที ่4.1134 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินของการเปิดรับ 
  สื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกนั 
 

การเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
Legend of Swordman 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P 

เติม 2.912 1.907 
-4.282* .000 

ไม่เติม 3.724 1.640 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.1134 ผลการวิเคราะห์ความแปรรวนค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการตัดสินใจเติม

เงินของการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman (SMS) แตกต่างกันพบว่ามี
ประสิทธิผลของการตัดสินใจเติมเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ กรณีศึกษา : เกม Legend of Swordman มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม  Legend of Swordman
ของกลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารของเกม  Legend of Swordman ว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหรือดาวน์โหลดเกม  Legend of Swordman อย่างไรบ้าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชากรที่เล่นเกม Legend of Swordman ซึ่งมีขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 
400 คน โดยใช้สูตรค านวณของ (Yamane, 1970)  ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบทดสอบค่า (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และข้อเสนอแนะ 
5.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สรุปผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกม Legend of Swordman เป็นเพศชายร้อยละ 77 เพศหญิงร้อยละ 
23 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 – 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 36การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือก าลังศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56 อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 50รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42 สื่อออนไลน์
ที่เปิดรับส่วนใหญ่มาจากช่องทาง Facebook และส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ช่องทาง YouTube วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมส่วนใหญ่เพื่อความสนุกสนานคิดเป็นร้อยละ 
33.5 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าครึ่งคือสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนใหญ่เล่นเกม
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และเล่นเกมถึง7 วัน / สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
61.3 โดยช่วงเวลาที่มีคนเล่นมากท่ีสุดคือ 18.01 น. - 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 55.8ส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์มือถือในการเปิดรับและเล่นเกม Legend of Swordman คิดเป็นร้อยละ 84ซึ่ง
โทรศัพท์มือถือใช้ระบบปฏิบัติการ Android ถึงร้อยละ 69.3 ช่อง ช่องทางเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม 
ช่องทางเห็นข่าวสารหรือข้อมูลทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดช่องทางที่ให้ความเชื่อม่ัน/เชื่อถือ
ข้อมูลของเกม และช่องทางท่ีใช้เมื่อพบปัญหาในการเล่นเกม ส่วนใหญ่คือ Facebook การเติมเงินใน
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เกมส่วนใหญ่เคยเติมคิดเป็นร้อยละ 71 ซึ่งเติม 1ครั้ง/เดือนคิดเป็นร้อยละ 53.5 จ านวนเงินที่เติมต่อ
ครั้ง301-500 บาทคิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพ่ิมความสามารถให้แก่ตัวละครคิดเป็นร้อย
ละ 51.8 โดยช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินหรือซื้อสินค้าภายในเกมส่วนใหญ่คือ Facebook 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย และช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดมีอายุ 
20-25 ปี รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20 ปี มากกว่าครึ่งมีระดับการศึกษา ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรี 
รองลงมามีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุดมีอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา รองลงมามีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทรองลงมามีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 
10,000 บาท  
 ความส าคัญของของการเปิดรับสื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์
ทาง Facebook มากท่ีสุด รองลงมาคือ Line@ กลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ทาง YouTube มากที่สุด รองลงมาคือ Line@ 
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
 กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม เพ่ือความสนุกสนาน รองลงมาคือเพ่ือเอาชนะเกม 
โดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman คือสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ
เพ่ือน ซึ่งส่วนใหญ่เล่นเกม Legend of Swordman มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน รองลงมาคือ
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน และเล่นเกม Legend of Swordman บ่อยถึง 7 วัน / สัปดาห์ 
เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ 5 วัน / สัปดาห์ โดยชว่งเวลาส่วนใหญ่ที่เล่นเกม Legend of Swordman 
คือ 18.01 น. - 21.00 น. รองลงมาคือ 21.01 น. - 24.00 น. 
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเปิดรับสื่อออนไลน์หรือเล่นเกม Legend of 
Swordman รองลงมาคือ Notebook โดยระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่วนใหญ่คือ 
Android รองลงมาคือ IOS ช่องทางเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม, ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเห็นข่าวสาร 
หรือข้อมูลของเกม, ช่องทางที่ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม และ
ช่องทางที่ให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกม Legend of Swordman ส่วนใหญ่คือ 
Facebook รองลงมาคือ Line@ ส าหรับช่องทางส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เมื่อพบปัญหาในการเล่น
เกม Legend of Swordman คือ Facebook รองลงมาคือ Livechat 
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5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเติมเงินในเกม Legend of Swordman และมีความถี่ในการเติม
เงินต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1ครั้ง/เดือน รองลงมาคือ 2ครั้ง/เดือน โดยจ านวนเงินที่เติมต่อครั้งอยู่ที่ 
301-500 บาท รองลงมาคือ น้อยกว่า 300 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เติมเงินเพ่ือซื้อสินค้าที่เพ่ิมความสามารถ
ให้แก่ตัวละคร รองลงมาคือสินค้าเพ่ือความสวยงามหรือสินค้าแฟชั่น ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเติมเงินในเกม Legend of Swordman ส่วนใหญ่คือ Facebook 
รองลงมาคือ Line@ 
 

5.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 5.1 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมุติฐาน หัวข้อสมมุติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 
หมายเหตุ 

1 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

มีผล 
ระดับการศึกษาและอาชีพ
ไม่มีผลต่อระยะเวลาใน
การเล่นเกมออนไลน์ 

2 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ 

มีผล 
เพศไม่มีผลต่อการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ 

3 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

มีผล 
 

4 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 

มีผล 
 

5 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

มีผล 
 

6 
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ 

มีผล 
 

 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
เพศของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้าน ผู้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเลือกเล่นเกม และความถ่ีในการเล่นเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อายุของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้าน วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม ผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม ระยะเวลาที่เล่นเกม และความถ่ีในการเล่นเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้าน วัตถุประสงค์
ในการเล่นเกม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม และความถี่ในการเล่นเกม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้าน วัตถุประสงค์ในการเล่น
เกม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม และความถี่ในการเล่นเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้าน วัตถุประสงค์
ในการเล่นเกม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม ระยะเวลาที่เล่นเกม และความถี่ในการเล่น
เกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
เพศของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line 

Youtube และการค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม
ผ่านช่องทาง Line กับ Youtube มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของ
เกมผ่านช่องทาง Line Youtube และการค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) มีผลต่อความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Line Youtube Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่านช่องทางบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มีผลต่อระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การ
ค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ
แคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-
mail และSMS มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube 
การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีม
หรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ใน
โพสต์หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ 
E-mail และ SMS มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกมผ่าน
ช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
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ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์(Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และSMS มีผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
ข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้
มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์(KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์(Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่าน
ช่องทาง Facebook Line การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) และ Livechat อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์(KOL)รูปภาพ 
โปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ และE-mail มีผลต่อการเห็น
ข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google 
(SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพ 
โปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อ
การทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line 
Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook 
Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) และรูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) มีผลต่อ
การแก้ปัญหาเกมผ่านช่องทาง Facebook Line การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) 
Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์(Digital PR) และ 
Livechat อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line 
Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ 
ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์(Digital PR) บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์E-Mail และ SMS มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line 
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Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม
ผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่าน
ช่องทาง Facebook Line การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) และ Livechat อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มีผลต่อ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Facebook 
Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line 
Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ
ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบน
เว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกม
ผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูล
ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร/์ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมใน
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เว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่าน
ช่องทาง Facebook Line Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR) และ Livechat อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เพศของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง Line และ Youtube อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อายุของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการเติมเงิน มีผลต่อจ านวน
เงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง  Facebook 
Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูป
เบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) และ SMS อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการ
เติมเงิน มีผลต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าที่ซ้ือในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube และการค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการเติมเงิน มีผล
ต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าที่ซื้อในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง 
Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) และผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ 
เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการเติม
เงิน มีผลต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่าน
ช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือ
บทความ บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ และSMSอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มีผล

ต่อระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง 
Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ต
ไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner 
Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital 
PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่าน
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ช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์(KOL) 
รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความ
ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกม
ผ่านช่องทาง Facebook Line การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) Comment ตา่งๆ ใน
โพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) และ Livechat อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
เกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) และรูปภาพ
โปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง 
Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website) และ E-mail มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website) และ E-mail มีผลต่อความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website) และSMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) และ Livechat 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระยะเวลาที่เล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออุปกรณ์ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ มีผลต่อ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง Youtube ผู้
มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website) และบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) มีผลต่อการ
เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้
มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมใน
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เว็บไซต์ (Banner Website) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) E-mail และ SMS 
มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของเกมผ่านช่องทาง Youtube ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกม
บนเว็บไซต์ (Digital PR) และ E-mail มีผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง ผู้มี
อิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website) บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) และบทความรีวิว
เกมบนเว็บไซต์ มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่านช่องทาง บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ 
(Digital PR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ความถี่ในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกมผ่านช่องทาง 
Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) รูปภาพโปรโมทเกมใน
เว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ และ SMS มีผลต่อการเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของ
เกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพล
ออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ 
(Banner Website) E-mail และ SMS มีผลต่อการทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM 
SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL) รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ E-mail และ SMS มีผล
ต่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือข้อมูลของเกมผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่าน
ระบบ Google (SEM SEO) ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 
(KOL) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) 
E-mail และ SMS มีผลต่อการแก้ปัญหาเกมผ่านช่องทาง Facebook Line การค้นหาผ่านระบบ 
Google (SEM SEO) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความบทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์
(Digital PR) และ Livechat อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ช่วงเวลาในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์ในทุกด้าน 
สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการ
เติมเงิน มีผลต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าที่ซ้ือในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผ่านช่องทาง Facebook Line Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) รูปภาพโปรโมท
เกมในเว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ บทความ
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ประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ E-mail และ SMS อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทุกด้าน 
ระยะเวลาที่เล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อความถี่ในการเติมเงิน 
มีผลต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่าน
ช่องทาง Facebook Line Youtube ผู้มีอิทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/ คนสตรีมหรือ  
แคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)  Comment ต่างๆ ในโพสต์
หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์ และ     
E-mail อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความถี่ในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินในเกม มีผลต่อจ านวนเงิน
ที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อประเภทสินค้าท่ีซื้อในเกม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง Facebook Line 
Youtube การค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) Comment ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ  
E-mail และSMS อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ช่วงเวลาในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อจ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผ่านช่องทาง Line อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ช่องทางการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเกม Legend of Swordman ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คือช่องทางการค้นหาผ่านระบบ Google (SEM SEO) ผู้มอิีทธิพลออนไลน์/ เน็ตไอดอล/ ยูทูปเบอร์/
คนสตรีมหรือแคสเตอร์ (KOL)  รูปภาพโปรโมทเกมในเว็บไซต์ (Banner Website)  Comment 
ต่างๆ ในโพสต์หรือบทความ บทความประชาสัมพันธ์เกมบนเว็บไซต์ (Digital PR) บทความรีวิวเกม
บนเว็บไซต์ E-mail และSMS อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอ อภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลจากการส ารวจพบกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมส่วนใหญ่จะเป็นเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน / นิสิต 
/ นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท โดยส่วนใหญ่เปิดรับสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Facebook และเชื่อถือข้อมูลจากสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ซึ่งการที่เราทราบปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้บริโภคจะท าให้เราสามารถซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สินค้าที่น ามาขาย
ในเกมควรมีราคาไม่สูงเนื่องจากผู้บริโภคยังเป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่สูงอีก
ทั้งเราควรท าโฆษณาผ่าน Facebook Ad เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เปิดรับสื่อออนไลน์ผ่านทาง
ช่องทางของ Facebook 
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2. ด้านพฤติกรรมการเล่นเกม จากการส ารวจพบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนานผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of 
Swordman  คือสื่อออนไลน์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่นเกมมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือนโดยเล่น
7 วัน / สัปดาห์ ช่วงเวลาที่เล่นคือ 18.01 น. - 21.00 น.ซึ่งการที่เราทราบปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
เล่นของผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเล่นเกมผ่านสื่อออนไลน์เราควรท าการตลาดผ่าน
สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่เล่นเกมมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน เราจึงควรอัพเดต
เกมให้มีกิจกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้บริโภคมีสิ่งใหม่และอยากเล่นเกมต่อไปโดยกิจกรรมใหม่ๆท่ีได้
กล่าวมาในข้างต้นควรมีระยะเวลา 7 วัน / สัปดาห์ และเปิดให้เล่นได้ในช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00 
น. ซึ่งจะท าให้กลุ่มคนส่วนใหญ่ได้สนุกกับกิจกรรมที่ทางผู้ให้บริการจัดและตอบวัตถุประสงค์ในการ
เล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน ของผู้บริโภคอีกด้วย 

3. ด้านการเปิดรับสื่อ จากการส ารวจพบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการAndroid ในการเปิดรับสื่อ โดยการเปิดรับ, การเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม,การ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion),ความเชื่อถือ และช่องทางท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของเกม Legend of Swordman ส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Facebook ซึ่งการที่เราทราบถึงการเปิดรับ
สื่อของผู้บริโภค ท าให้เราสามารถวางแผนการตลาดได้อยากแม่นย่ าในการใช้สื่อที่ผู้บริโภคเปิดรับซึ่ง
ในปัจจุบันสื่อหลักท่ีผู้บริโภคเปิดรับคงหนีไม่พ้น Facebook ถ้าเรามีงบในการตลาดจ ากัดการก าหนด
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือก็ส าคัญซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เล่นเกมใช้ระบบปฏิบัติการAndroid 

4. ด้านการตัดสินใจ จากการส ารวจพบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเติมเงิน มีความถี่ในการ
เติมเงิน1ครั้ง/เดือน เติมเงินครั้งละ 301-500 บาท เพ่ือซื้อสินค้าเพ่ิมความสามารถให้แก่ตัวละคร
ช่องทางสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในเกม Legend of Swordman 
หรือเติมเงินในเกม Legend of Swordman คือ Facebook  ซึ่งการที่เราทราบถึงการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคจะท าให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ยอมเสียเงินซื้อ
ของในเกมเพ่ือต้องการเพ่ิมความเก่งให้กับตัวละคร โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เติมเงินจะเติม 1 ครั้ง/เดือน 
และเติมครั้งละ 301-500 บาท ดังนั้นเราควรสินค้าที่จะท าให้เก่งขึ้นและราคาไม่เกิน 301-500 บาท 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
องค์กรในภาคเอกชน ผู้ให้บริการหรือน าเข้าเกมออนไลน์ สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของ พฤติกรรมการเล่นเกม การเปิดรับสื่อออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อของ
กลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมออนไลน์จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาแผนการใช้ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่าง โดยการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปมาปรับปรุงเพ่ือให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า Facebook ถือเป็นสื่อออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่เปิดรับ เราจึงควร

ท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Ad และเซตช่วงอายุ20-25 เพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ช่วยให้สารของเราไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. สินค้าท่ีควรน ามาจ าหน่ายภายในเกมควรเป็นสินค้าที่เพ่ิมความสามารถให้กับตัวละคร
มากกว่าสินค้าที่เป็นแฟชั่นมีแต่ความสวยงานแต่ไม่สามารถท าให้ตัวละครเก่งขึ้นได้ 

3. Livechat เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ ในปัจจุบันทางเกมเอา Livechat มาเพ่ือรับ
เรื่องแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวยังไม่มีการเอา Livechat มาท าการตลาดเชิงรุกเลยซึ่งคนส่วนใหญ่
เข้าถึงสื่อช่องทางนี้อยู่แล้วถ้าสามารถน ามาปรับใช้เป็นเชิงรุกได้ก็จะท าให้เรามีช่องทางในการท า
การตลาดเพิ่มมากข้ึน 

4. ผู้เล่นส่วนใหญ่มีอายุการเล่นอยู่ประมาณ 3-6 เดือน ทางผู้ให้บริการควรใช้สื่อออนไลน์
กระตุ้นให้ผู้เล่นเก่าท่ีมีอายุมากกว่า6 เดือนกลับมาเล่น 

5. ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. เหมาะสมในการปล่อยโฆษณาหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขาย 

6. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เติมเงินเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 300 – 500 ทางบริษัทควรมีโปรโมชั่น 
2 แบบ คือ กระตุ้นให้เติมเยอะขึ้นต่อครั้งหรือจ าหน่ายสินค้าที่กระตุ้นให้ต้องเติมเงินเป็นครั้งที่ 2 ของ
เดือน 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงเนื้อหาต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมเปิดรับผ่านทางสื่อออนไลน์ 
2. สามารถเพ่ิมปัจจัยอื่นๆ ในการศึกษาที่เก่ียวข้องกับช่องทางของสื่อออนไลน์อ่ืน เช่น 

โปรแกรมจ าลองระบบ Android เป็นต้น 
3. ควรมีการศึกษาช่องทางสื่อออนไลน์ของเกมออนไลน์แนวอ่ืนๆ เช่น แนว FPS แนว 

Moba แนว Card เป็นต้น 
4. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆของธุรกิจเกมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้

ปรับปรุงช่องทางหรือปรับเปลี่ยนช่องทางให้เกิดความน่าสนใจ และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายกอบชัย ขันติชัยวรรณ ก าลังด าเนินการวิจัย  เรื่อง การเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์ กรณีศึกษา : เกม Legend of Swordman โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือ   

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับและการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อเกม Legend of  Swordman 
2. เพื่อศึกษาช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารของ

เกม  Legend of Swordman 
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหรือดาวน์โหลดเกม  Legend of Swordman 
ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้คือ ทราบช่องทางที่เหมาะสมในการเพ่ิมยอด      

และพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกมอ่ืนๆ ได้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
ดังกล่าว  โดยขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง เพราะค าตอบของท่านมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านไว้เป็น
ความลับ  และผลการวิจัยจะน าเสนอในลักษณะภาพรวม  ไม่ระบุชื่อ และข้อมูลส่วนตัวของท่าน  จึง
ไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด รวมถึงไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอันพึง
ได้รับในปัจจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย) และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่าน (ในกรณีที่
เป็นนักศึกษา/ นักเรียน) 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  และขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย โปรดติดต่อได้ที่นายกอบชัย ขันติ
ชัยวรรณ e-mail : privatez_privatez@hotmail.com 

หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการวิจัยนี้  ต้องการทราบข้อมูล
เพ่ิมเติม  โปรดสอบถามได้ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถาบัน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขท่ี 119   ถ. พระราม 4 แขวงกล้วย
น้ าไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 350 500 ต่อ  1771, 
1774   
                                                                                    ขอขอบคุณอย่างสูง 
 

……………………………………… 
     (นายกอบชัย ขันติชัยวรรณ)  
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แบบสอบถาม 
 
การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์  
กรณีศึกษา : เกม Legend of Swordman 
เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
เรื่อง  การเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกมออนไลน์  
ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการเปิดรับสื่อออนไลน์ของธุรกิจเกม
ออนไลน์ โดยมีเกม Legend of Swordman เป็นกรณีศึกษา กระผมนายกอบชัย ขันติชัยวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้คือ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในเกม และข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน า กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในวงเล็บ (  ) หน้าค าตอบที่เห็นว่าเหมาะสม 
   ท่านเคยเล่นเกม Legend of Swordman หรือไม่ 
        (  ) เคย (ด าเนินการท าแบบสอบถามต่อ)         
        (  ) ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
   (  ) 1.1 ชาย   (  ) 1.2 หญิง 
2. อายุ    
   (  ) 2.1 ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 2.2 21 – 30 ปี 
   (  ) 2.3 31 – 40 ปี  (  ) 2.4 41 – 50 ปี 
   (  ) 2.5 มากกว่า 50 ปี 
3. การศึกษาสูงสุดที่ได้รับ 
   (  ) 3.1 ต่ ากว่า/ก าลังศึกษาปริญญาตรี  
   (  ) 3.2 ปริญญาตรี          (  ) 3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 
   (  ) 4.1 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา (  ) 4.2 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (  ) 4.3 พนักงานบริษัทเอกชน  (  ) 4.4 ธุรกิจส่วนตัว  
   (  ) 4.5 อื่นๆโปรดระบุ…………  
5. รายได้ต่อเดือน 
   (  ) 5.1 น้อยกว่า 10,000 บาท            (  ) 5.2 10,001 - 20,000 บาท  
   (  ) 5.3 20,001 - 30,000 บาท            (  ) 5.4 30,001 - 40,000 บาท 
   (  ) 5.5 40,001 - 50,000 บาท            (  ) 5.6 มากกว่า 50,000 บาท 
       
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม 
6. วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม Legend of Swordman (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    (  ) 7.1 เพ่ือความสนุกสนาน          (  ) 7.2 เป็นการพักผ่อนคลายเครียด 
    (  ) 7.3 แข่งขันกับเพ่ือน          (  ) 7.4 ต้องการเจอเพ่ือนใหม่ 
    (  ) 7.5 ต้องการเอาชนะเกม          (  ) 7.5 อื่นๆโปรดระบุ………… 
7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Legend of Swordman 
    (  ) 8.1 ครอบครัว           (  ) 8.2 เพื่อน 
    (  ) 8.3 สื่อออนไลน์              (  ) 8.4 อ่ืนๆโปรดระบุ………… 
8. ท่านเล่นเกม Legend of Swordman มาแล้วกี่ปี 
    (  ) 9.1 น้อยกว่า 3 เดือน                        (  ) 9.2 มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน 
    (  ) 9.3 มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน     (  ) 9.4 มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน 
9. ท่านเล่นเกม Legend of Swordman บ่อยแค่ไหน 
    (  ) 10.1 น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์    (  ) 10.2 1- 2 ครั้ง / สัปดาห์   
    (  ) 10.3 3 - 4 ครั้ง / สัปดาห์          (  ) 10.4 มากกว่า 4 ครั้ง / สัปดาห์     
    (  ) 10.5 อื่นๆโปรดระบุ………… 
10. ช่วงเวลาไหนที่ท่านเล่มเกม Legend of Swordman  
    (  ) 11.1 6.00 น. - 09.00 น.          (  ) 11.2 09.01 น. - 12.00 น.  
    (  ) 11.3 12.01 น. - 15.00 น.          (  ) 11.4 15.01 น. - 18.00 น.  
    (  ) 11.5 18.01 น. - 21.00 น.          (  ) 11.6 21.01 น. - 24.00 น.  
    (  ) 11.7 หลัง 24.00 น. - ก่อน 6.00 น. 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการเล่น 
11. ท่านใช้อุปกรณ์อะไรในการเปิดรับสื่อออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     (  ) 16.1 โทรศัพท์มือถือ      (  ) 16.2 Tablet  
     (  ) 16.3 Notebook       (  ) 16.4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) 
12. โทรศัพท์มือถือของท่านใช้ระบบปฏิบัติการอะไร 
     (  ) 17.1 IOS  (  ) 17.2 Android         (  ) 17.3 Window 
 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
 
13. ในชีวิตประจ าวันท่านเปิดรับสื่อออนไลน์แต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดบ้าง  

ช่องทางสื่อออนไลน์ 
มากที่สุด 
(ทุกวัน) 

มาก 
(5-6 วัน) 

ปานกลาง 
(4 วัน) 

น้อย 
(3-2 วัน) 

น้อยที่สุด 
(1 วัน) 

ไม่เคยเลย 
(0 วัน) 

1.Facebook        

2.Line@       
3.YouTube       

4.ค้นหาผ่านระบบ google       

5.มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 

      

6.รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์
ต่างๆ 

      

7.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

8.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

9.บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์       
10. E-mail&SMS        
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14. ท่านให้ความเชื่อถือข้อมูลจากสื่อออนไลน์แต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดบ้าง 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มีเลย 

1.Facebook        

2.Line@       
3.YouTube       

4.ค้นหาผ่านระบบ google       

5.มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 

      

6.รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์
ต่างๆ 

      

7.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

8.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

9.บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์       
10. E-mail&SMS        
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15. ท่านเห็นข่าวสาร หรือข้อมูลของเกม Legend of Swordman จากช่องทางต่างๆมากน้อยเพียง
ใดบ้าง 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มีเลย 

1.Facebook        
2.Line@       

3.YouTube       
4.ค้นหาผ่านระบบ google       

5.มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 

      

6.รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์
ต่างๆ 

      

7.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

8.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

9.บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์       

10. E-mail&SMS        
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16. ท่านทราบกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (promotion) ของเกม Legend of Swordman จาก
ช่องทางต่างๆมากน้อยเพียงใดบ้าง  
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มีเลย 

1.Facebook        
2.Line@       

3.YouTube       
4.ค้นหาผ่านระบบ google       

5.มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 

      

6.รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์
ต่างๆ 

      

7.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

8.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

9.บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์       

10. E-mail&SMS        
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17. เวลาท่านพบปัญหา ของเกม Legend of Swordman ท่านใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆในการ
แก้ปัญหามากน้อยเพียงใดบ้าง 
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มีเลย 

1.Facebook        
2.Line@       

3.ค้นหาผ่านระบบ google       
4.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

5.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

6.Live Chat       

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในเกม และข้อเสนอแนะ 
18. ท่านเคยเติมเงินในเกม Legend of Swordman หรือไม่ 
    (  ) 18.1 เคย            (  ) 18.2 ไม่เคย  
19. ความถ่ีในการเติมเงินต่อเดือน 
    (  ) 19.1 1ครั้ง/เดือน            (  ) 19.2 2ครั้ง/เดือน  
    (  ) 19.3 3ครั้ง/เดือน           (  ) 19.4 4ครั้ง/เดือน หรือมากกว่า 
20. จ านวนเงินที่เติมต่อครั้ง 
    (  ) 20.1 น้อยกว่า 300 บาท             (  ) 20.2 301-500 บาท  
    (  ) 20.3 501-1,000 บาท          (  ) 20.4 มากกว่า 1,000 บาท 
21. ท่านเติมเงินเพ่ือซื้อสินค้าเกี่ยวกับอะไรภายในเกม Legend of Swordman 
    (  ) 21.1 สินค้าเพ่ือความสวยงาม       (  ) 21.2 สินค้าเพ่ิมความสามารถ 
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22. ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในเกม หรือเติมเงินในเกมมากน้อย
เพียงใดบ้าง  
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มีเลย 

1.Facebook        
2.Line@       

3.YouTube       
4.ค้นหาผ่านระบบ google       

5.มีอิทธิพลออนไลน์/เน็ตไอดอล/
ยูทูปเบอร์/คนสตรีมหรือแคสเตอร์ 

      

6.รูปภาพโปรโมทเกมในเวปไซต์
ต่างๆ 

      

7.Comment ต่างๆในโพสต์หรือ
บทความ 

      

8.บทความประชาสัมพันธ์เกมบน
เว็บไซต์ 

      

9.บทความรีวิวเกมบนเว็บไซต์       

10. E-mail&SMS        

 
 
23. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................. 
...................................................................................................... ........................................                                                                                                        
 

ขอบคุณครับ 
ผู้จัดท า 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ สกุล   นายกอบชัย  ขันติชัยวรรณ    
อีเมล    privatez_privatez@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

พ.ศ. 2561  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

mailto:privatez_privatez@hotmail.com
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