
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการเล่นเกมออนไลน์ ผูศึ้กษา  
ไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบแนวความคิดท่ีใช้ใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี  
 2.1.1  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การ
ซ้ือ การใช ้และการก าจดัส่วนท่ีเหลือของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความปรารถนาของ
ตน พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถอธิบายโดยละเอียดไดด้งัน้ี (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553 : 6 อา้งอิงจาก 
Solomon, 2009)  
 การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตดัสินใจซ้ือ 
 การซ้ือ หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
ตั้งแต่แหล่งท่ีจะซ้ือและวธีิการจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการ 
 การใช้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้มาใช้บริการตามท่ีมุ่งหวงัหรือการรับบริการ
จากองคก์ารธุรกิจ 
 การก าจดัส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภณัฑ์ไปก าจดัทิ้ง โดยอาจ
กระท าในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งในถงัขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือ
วจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ร 
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด 
หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู ้บริโภคพึงพอใจ นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548 : 83) 

1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท า
ใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้  
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2)  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) คือ การท าให้
ลูกคา้พึงพอใจ  

ดว้ยเหตุน้ี เราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือก าหนดกล
ยทุธ์การตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

ค าถามท่ีใชใ้นการคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What,  
Why, Who, When, Where และ How เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 
Occupant, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ตารางแสดง
การใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งการก าหนดกล
ยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถแสดงไดด้งัน้ี (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2550 : 35-36)  
 
ตารางท่ี 1  แสดงการใชค้  าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6Ws 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
Who is in the 
target market?  
-ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย   

Occupant –ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  
โดยศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์  จิตวทิยาหรือจิตวิเคราะห์  
และพฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสม และสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ได ้

What does the 
consumer buy?  
-ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

Objects – ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์
คื อ  ต้ อ ง ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product 
Component)  และความแตก ต่า ง ท่ี
เห นือกว่ า คู่ แ ข่ ง ขัน  (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑห์ลกั  
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์
ควบ ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และ 
ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ 
ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
ประกอบดว้ย ความแตกต่างดา้น
ผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังาน และ
ภาพลกัษณ์   
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงการใชค้  าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6Ws 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

Why does the 
consumer buy? 
-ท าไมผู ้บริโภคจึง
ซ้ือ 

Objectives –วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเขา ทั้งทางดา้นร่างกายและ
ดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ ปัจจยั
ภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัเฉพาะ
บุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ  
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยทุธ์
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง
ประกอบดว้ย กลยทุธ์การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
และการส่งเสริมการขาย กล
ยทุธ์ดา้นราคา และกลยทุธ์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ศึกษาเหตุจูงใจในการซ้ือ ปัจจยั
ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ ์ก าหนด
แนวความคิด และจุดขายใน
การโฆษณา 

Who participates in 
the buying? 
-ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ 

Organizations –บทบาทของกลุ่มต่างๆ
ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
ประกอบด้วย ผู ้ริ เ ร่ิม ผู ้มี อิทธิพล ผู ้
ตดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การโฆษณา และกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่ม
อิทธิพลและกลุ่มเป้าหมายเป็น
แนวทางสร้างสรรค ์และ
เลือกใชส่ื้อโฆษณาให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บข่าวสาร 

When does the 
consumer buy? 
-ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

Occasions -โอกาสในการซ้ือ  
เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาลท่องเท่ียว 
เทศกาล โอกาสพิเศษ วนัหยุด เวลาวา่ง 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด เช่น การ
ส่งเสริมการขาย ความร่วมมือ
ระหวา่งธุรกิจ 

Where does the 
consumer buy? 
-ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

Outlets – ช่องทางหรือสถานท่ีจดั
จ าหน่าย 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
โดยผา่นสถาบนัคา้ส่ง สถาบนั
คา้ปลีก และช่องทางพิเศษอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงการใชค้  าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

ค าถาม (6Ws 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
How does the 
consumer buy? 
-ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร
  

Operations –ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลัง
การซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบดว้ย การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย และการตลาด 
โดยตรง รวมถึงการตั้งราคาให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจซ้ือ 

 
 2.1.2  ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด  
      ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหาร
การตลาด การด าเนินงานของกิจการจะประสบความส าเร็จได้ ข้ึนอยู่กับการปรับปรุงและ
ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นถือ
เป็นปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้กิจการสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆเพื่อท าให้กิจการอยูร่อดได ้หรืออาจเรียกไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้โดยประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการ เรียกว่า 
4P’s ไดแ้ก่ (วเิชียร วงศณิ์ชชากุล, ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ และโชติรส กมลสวสัด์ิ, 2550 : 13-16) 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะมีตวัตน สามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือทดลองชิมได ้เช่น 
สินคา้ (Goods) หรืออาจจะไม่มีตวัตน เช่น บริการ (Services) ความคิด (Ideas) เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ท่ี
จะประสบความส าเร็จในตลาดจะตอ้งมีรูปแบบ ลกัษณะคุณภาพ และคุณสมบติัอ่ืนๆตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถกล่าวได้ว่า ผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบตวัแรกใน 4P’s 
หรือส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้จะใหค้วามสนใจในการเลือกซ้ือ 

2.  ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของเงินตรา หรือเป็น
มูลค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ซ่ึงการก าหนดราคาข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญั
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หลายประการ คือ ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูข้าย ความสามารถในการซ้ือของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย และส่ิงแวดลอ้มต่างๆทางการตลาด เช่น คู่แข่ง กฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการในการเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั
จ าหน่ายหรือกระจายสินคา้ ไดแ้ก่ การขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ การบริหารสินคา้
คงเหลือ เป็นตน้ โดยอาจมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการผ่านสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้
ปลีก พอ่คา้ส่ง ตวัแทนจ าหน่ายหรือนายหนา้ เพื่อท าให้การจดัจ าหน่ายสินคา้ดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม ใน
การจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการวางแผนท่ีรัดกุม ว่าจะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีไหน เม่ือไหร่ ผา่นคนกลาง
คือใคร จะใชว้ธีิการขนส่งแบบไหนจึงจะประหยดั สะดวก รวดเร็ว จะเก็บรักษาสินคา้อยา่งไรจึงจะ
เหมาะสม เป็นตน้ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหวา่งผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ หรือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร 
หรือชักจูงให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัท่ี
ส าคญั 5 กิจกรรม คือ 

4.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นการแจง้หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆของ
องคก์รและผลิตภณัฑ์ โดยผา่นส่ือ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ และมีผูอุ้ปถมัภ์
ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

4.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูล และ
จูงใจตลาดใหเ้กิดการซ้ือขายสินคา้ โดยเป็นการติดต่อซ้ือขายกนัแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและผู ้
ซ้ือ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หรือทราบผลการเจรจาซ้ือขายไดร้วดเร็ว 

4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดความ
สนใจทดลองใช้ หรือการซ้ือสินคา้และบริการท่ีมากข้ึนและรวดเร็วข้ึนได ้โดยอาศยักิจกรรมทาง
การตลาดต่างๆช่วย เช่น การลดราคา การแจกของแถมของช าร่วย การแจกคูปอง การให้ชิงโชค การ
ใหส่้วนลด หรือการใหแ้ลกซ้ือสินคา้พิเศษในราคาพิเศษ เป็นตน้ 

4.4  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) เป็นการ
แจ้งข่าวสารข้อมูลความเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของกิจการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ 
ความรู้สึกท่ีดีให้กบักิจการ รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีกิจการนั้นๆไดผ้ลิตข้ึน เช่น การออกข่าวการเขา้ร่วม
บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิต่างๆของกิจการจะส่งผลท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีกิจการผลิตสามารถขายไดดี้ตาม
ไปดว้ย 
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4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงอาจหมายความถึงช่องทางหลกัในการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงัโดยตรง และอาจ
หมายถึงระบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีใชใ้นการโฆษณาหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงส่ือ เพื่อให้เกิด
การตอบสนอง และ/หรือการแลกเปล่ียนท่ีสามารถวดัค่าได ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง 

                 ส่ือท่ีนิยมใช้ส าหรับการตลาดทางตรงมีมากมาย ซ่ึงสามารถจดัเป็นหมวดหมู่ 
ไดแ้ก่ การตลาดทางตรงโดยใชจ้ดหมาย ใชแ้คตตาล็อก  ใชโ้ทรศพัท ์ใชอิ้นเทอร์เน็ต ใชส่ื้อกระจาย
เสียงและส่ิงพิมพ ์จ าพวก วิทยุ โทรทศัน์ เคเบิ้ลทีวี หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ และใช้ส่ืออ่ืนๆ 
เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ เป็นตน้ รวมถึงการตั้งซุม้จดัจ าหน่าย (Kiosk) 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัเกมออนไลน์ 
      เกมถือเป็นความบนัเทิงอย่างหน่ึงท่ีเหมาะส าหรับผูมี้อายุในระดบัทัว่ไป เพราะเกม
สามารถแบ่งแยกออกมาไดห้ลายประเภท ซ่ึงมีทั้งเหมาะส าหรับเด็ก เยาวชน หรือผูใ้หญ่ 
      หากแบ่งประเภทของเกมตามแพลตฟอร์มสามารถแบ่งประเภทของเกมได้ดังน้ี 
(ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ, 2552 : 3-11) 

1.  เกมมือถือ หรือ Mobile Game คือ เกมท่ีมีการเล่นบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2.  เกมคอนโซล หรือ Console Game คือ เกมบนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีไวเ้พื่อใชเ้ล่นเกม

โดยเฉพาะและสามารถต่อกบัจอแสดงภาพ และอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมอ่ืนๆ เพื่อการเล่นเกม
ได ้

3.  เกมแฮนด์เฮลด์ หรือ Handheld Game คือ เกมบนอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เคร่ืองเล่น
วดีีโอเกมชนิดพกพา ท่ีตวัเคร่ืองมีจอแสดงภาพประกอบอยูแ่ลว้ดว้ยพร้อมทั้งหน่วยความจ า เพื่อให้
สามารถบรรจุเกมลงเคร่ืองและพร้อมในการเล่นเกมไดอ้ยา่งสะดวก 

4.  เกมอาเขต หรือ Arcade Game คือเกม และเคร่ืองเล่นเกมหรือตูเ้กมประเภทหยอด
เหรียญ 

5.  เกมพีซี หรือ PC Offline Game คือ เกมท่ีตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ของเกมบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบของซอฟต์แวร์มีทั้งท่ีเป็น แผน่ CD, DVD หรือการดาวน์โหลดจาก
อินเทอร์เน็ต (Web Portals) โดยสามารถเล่นไดค้นเดียวจนถึงจ านวนหลายคน 

6.  เกมออนไลน์ หรือ Online Game คือ เกมท่ีให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยมี
การเล่นผา่นระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงมีผูเ้ล่นมากกว่าหน่ึงคนท่ีเล่นพร้อมกนั
และมีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กนัในเกมออนไลน์ 
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      2.2.1  ความหมายของเกมออนไลน์ 
เกมในรูปแบบออนไลน์ หรือ MMOG (Multiple Massive Online Game) หมายถึง เกม

ท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต เพื่อเขา้ไปเล่นเกมกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมต่อเขา้มายงัตวั
เซิร์ฟเวอร์ของเกมเหมือนกนั ขอ้มูลต่างๆ ของผูเ้ล่นทุกคนจะถูกบนัทึกให้อยูใ่นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
ของเกม ท าใหผู้เ้ล่นไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลเหล่านั้นได ้ซ่ึงในส่วนน้ีจะต่างจาก เกมออฟไลน์ท่ี
เราสามารถแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ไดเ้อง และการเล่นเกมออนไลน์นั้น ผูเ้ล่นจะสามารถพูดคุยหรือติดต่อ
กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆไดอ้ย่างอิสระตามท่ีตวัเกมนั้นๆก าหนดไวไ้ด ้ เพราะเกมออนไลน์น้ี เป็นเกมท่ีมี 
“สังคม” ของผูเ้ล่น เป็นการเปิดโลกของผูเ้ล่นเกมให้สามารถมีเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มข้ึนไดต้ลอดเวลา 
นอกเหนือจากนั้น เกมออนไลน์ยงัมีระบบต่างๆ ในตวัเกมเพื่อสร้างความบนัเทิงมากมาย ความ
สมจริงของเน้ือหาท่ีท าให้เกมออนไลน์เหมือนภาพยนตร์ท่ีผูเ้ล่นเขา้ไปด าเนินเร่ือง สร้างชะตาชีวิต
ของตนเองได ้ส่ิงเหล่าน้ีคือเสน่ห์ท่ีดึงดูดให้ผูค้นมากหนา้หลายตาจากทัว่โลกเขา้มาสัมผสัโลกแห่ง
เกมออนไลน์มากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จุดเด่นของเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือ การท่ีบุคคลสามารถเขา้
มาอยูใ่นท่ีๆเดียวกนั หรือเซิร์ฟเวอร์เดียวกนัได ้ซ่ึงจะจ าลองโลกในจินตนาการหน่ึงๆ ข้ึน โดยผูเ้ล่น
สามารถเขา้ไปพบปะผูค้นมากมายจากทัว่ทุกมุมโลกได ้ (อมรรัตน์ ดวงรัตน์, 2553 : 9 อา้งอิงจาก
กรุงเทพธุรกิจ, 2548) 

 
2.2.2  ปัจจัยส าคัญส าหรับการเล่นเกมออนไลน์ 
ส่ิงส าคญัส าหรับการเล่นเกมออนไลน์นั้น มี 3 ปัจจยั ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีเกมออนไลน์ขาด

ไม่ได ้นัน่คือ  
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับเกม 

ออนไลน์ ซ่ึงเกมออนไลน์ในแต่ละเกม ก็จะมีความตอ้งการประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ต่างกนัออกไป  

2. อินเทอร์เน็ต มีอยู ่2 รูปแบบ ท่ีผูเ้ล่นส่วนใหญ่นิยมใชก้นั ก็คือ แบบโมเด็ม (56k)  
และ ระบบ ADSL หรือท่ีเราเรียกกนัว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่ึงในปัจจุบนั ราคาของ
อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงน้ี เร่ิมมีราคาถูกลงมาเร่ือยๆ ส าหรับอินเทอร์เน็ตแบบ 56k ถือเป็น
มาตรฐานทัว่ไปส าหรับเกมออนไลน์ทัว่ไป แต่ถา้เป็นเกมออนไลน์ ท่ีมีรูปแบบของการท าสงคราม
ชิงปราสาท การต่อสู้เป็นกลุ่มท่ีตอ้งเล่นร่วมกบัผูเ้ล่นจ านวนมากๆ อินเทอร์เน็ตแบบ 56k นั้นอาจจะ
ไม่เพียงพอ ถา้ผูเ้ล่นตอ้งการเล่นเกมท่ีมีการเล่นร่วมกบัผูเ้ล่นจ านวนมากๆ นั้นควรจะใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรือ ADSL ในการเล่นเกมออนไลน์ จึงจะไดรั้บความสนุกของเกมออนไลน์ไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 
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3. ตวัโปรแกรมเกม ในส่วนของตวัโปรแกรมเกมหรือเรียกอีกอยา่งวา่ Client นั้น คือ 
โปรแกรมเกมส าหรับเขา้ไปเล่นเกมออนไลน์นั้นๆ ส าหรับโปรแกรมเกมน้ี ตามปกติแลว้จะมีแจกมา
กบัหนงัสือเกมจากค่ายต่างๆ หรือผูท่ี้มีความสนใจจะสามารถดาวน์โหลดตวัโปรแกรมเกมไดจ้าก
เวบ็ไซดห์ลกัของเกมนั้นๆ (ศุภสรรค ์บุญเรือง, 2549 : 33) 
 

2.2.3  ประเภทของเกมออนไลน์ 
     ปัจจุบนัเราสามารถแบ่งเกมออนไลน์ได้เป็น 7 ประเภทตามลกัษณะและวิธีการเล่น 

ไดแ้ก่ (สารเนคเทค, 2547 : 25) 
1. เกมประเภท Action  เนน้การบงัคบัและการตดัสินใจท่ีรวดเร็วเป็นหลกั ปกติเกม

ประเภท น้ีจะมีการด าเนินเร่ืองไม่ซบัซอ้น ขอ้ดีคือ การฝึกประสาทสัมผสั และการตดัสินใจเฉพาะ
หนา้ เช่น เกม Rockman, Pacman เป็นตน้ 
                2. เกมประเภท Adventure  เนน้การแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน เกมประเภทน้ีจะไม่เนน้
การเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว แต่จะฝึกใหผู้เ้ล่นตั้งสติและวเิคราะห์โจทยอ์ยา่งเป็นระเบียบ 
                3. เกมประเภท Simulation  เนน้การจ าลองสถานการณ์บางอยา่ง เช่น เกมจ าลองการขบั
รถไฟ (TSLG-train simulation) เกมจ าลองการท าสงคราม (war simulation) โดยจะมีฉากจ าลองท่ี
เสมือนจริง 
                4. เกมประเภท Strategy  เป็นเกมประเภทวางแผนการรบ เกิดจากการตอ้งการจ าลอง
สมรภูมิทางการทหาร ผูเ้ล่นตอ้งศึกษารูปแบบแนวทางคุณสมบติัพิเศษของตวัละครท่ีมีอยู ่เพื่อ
แกปั้ญหา หาวธีิการเอาชนะ เช่น Front mission (TBS) เป็นตน้ 
                   5. เกมประเภท Role Playing Game  เป็นเกมท่ีผูเ้ล่นจะถูกสมมติหรือเลือกสมมติให้
ตนเองมีบทบาทในเกม เพื่อคน้หาส่ิงของหรือไขปริศนา มีฉากจบไดห้ลายรูปแบบ มีลกัษณะคลา้ย
เกมประเภท Adventure แต่มีการผกูเร่ืองและใชภ้าษามากกวา่ เช่น Final Fantasy, Dragon Quest 
เป็นตน้ 
                   6. เกมประเภท Sport เป็นเกมจ าลองการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ โดยใชก้ติกาในการเล่น
เหมือนจริง เช่น ฟุตบอล สนุกเกอร์ กอลฟ์ เป็นตน้ 
                   7. เกมประเภท Hybrid เป็นการผสมผสานการเล่นเกมแบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยการใช้
เทคนิคหลาย ๆ แบบ ใหผู้เ้ล่นมีความสนุกและเกิดความสมจริงมากข้ึน 
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2.2.4  ตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย 
ตลาดเกมในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2541 นั้น เป็นการน าเขา้แผ่นซีดีเกมต่างๆเขา้มา

ขาย โดยมีตวัแทนจ าหน่ายอยู่เพียงไม่ก่ีบริษทั และบริษทัเหล่านั้นมกัประสบปัญหากบัการก็อปป้ี
เกมท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 90% ท าให้บริษทัท่ีเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายมกัประสบ
ปัญหาขาดทุนหรือไม่มีผลก าไรท่ีดีพอ ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจของไทยเขา้สู่ช่วงฟองสบู่แตก ท าให้
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลไทย-สหรัฐปรับจาก 25 เป็น 45 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ส่งผลให้
ราคาตน้ทุนและราคาขายของเกมขยบัตวัสูงข้ึน จนผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือมาครอบครองไดง่้าย  

ในขณะนั้นมีบริษทัรายหน่ึงไดท้  าการซ้ือลิขสิทธ์ิ แลว้เปล่ียนความคิดหรือรูปแบบการ
จดัจ าหน่าย จากเดิมท่ีน าสินคา้เขา้จากต่างประเทศโดยตรง มาเป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิแลว้ผลิตอุปกรณ์
ทุกชนิดในประเทศไทย จึงท าให้ลดตน้ทุนและไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายภาษีน าเขา้อีกต่อไป (เสรี วงศผ์ดุง
เกียรติ, 2547 : 64) 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีการเติบโตและพฒันาไปจากเดิมค่อนขา้งมาก
หากเทียบกบัในอดีต จากการศึกษาของส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ  (SIPA) 
พบวา่ตลาดเกมในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตลาดเกมท่ีน่าจบัตามองมาก
ท่ีสุดคงหนีไม่พน้ตลาดเกมออนไลน์ เหตุเพราะ เกมออนไลน์เพิ่งเขา้มาท าตลาดในไทยคร้ังแรกเม่ือ
ปี พ.ศ. 2546 โดยเกมออนไลน์เกมแรกท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยคือ เกม King Of King ของ
ค่าย Just Sunday ตามมาดว้ยเกมท่ีสอง Ragnarok ของค่ายเอเชียซอฟท ์ซ่ึงสร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กบัอุตสาหกรรมเกมกบัปรากฏการณ์ 'RO Fever'  จากมูลค่าตลาดในปีแรกๆท่ีมีเพียงไม่ก่ีร้อย
ลา้น เกมออนไลน์ได้เติบโตข้ึนมาอยา่งกา้วกระโดดจนกระทัง่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดเม่ือเทียบกบั
เกมประเภทอ่ืนๆในปัจจุบนั (เพิ่มบุญ เอ่ียมสุภาษิต, 2554 : ออนไลน์) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) เปิดเผยหลงัเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเด็ก
เล่นเกม คร้ังท่ี 7 “ไทยแลนด์ เกมโชว ์2013” จดัโดยส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ SIPA การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน ซ่ึง
จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11-13 มกราคมน้ี ณ ไบเทค บางนา วา่ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเกมเติบโตต่อเน่ือง 
มีมูลค่าประมาณ 13,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะเกมออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงผูจ้ดังาน
มัน่ใจวา่ตลอดปี 2556 ตลาดรวมของเกมในไทยจะขยายตวัได้ร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5,500 ลา้นบาท และเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะมีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในตลาด
เกมเพิ่มข้ึนอีกหลายเท่าตวั (แนวหนา้, 2556 : ออนไลน์) 

 
 



 

14 
 

2.2.5  ปัจจัยทีท่ าให้ตลาดเกมออนไลน์เติบโต 
หากจะวเิคราะห์วา่อะไรคือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ตลาดเกมออนไลน์มีการเติบโตได ้อยา่ง

ต่อเน่ืองและรวดเร็ว สามารถจ าแนกออกเป็นปัจจยัแยกยอ่ยไดด้งัน้ี  
1. การเติบโตของอนิเทอร์เน็ต 

ปฏิเสธไม่ไดว้า่เทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าใหจ้  านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศ 
เติบโตอยา่งรวดเร็ว ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยเทคโนโลยบีรอดแบรนดส์วนทางกบัค่า
อินเทอร์เน็ตท่ีมีราคาถูกลง ดว้ยเหตุน้ี ท าให้จ  านวนผูบ้ริโภคท่ีติดตั้งอินเทอร์เน็ตตามบา้นมีมากข้ึน
กวา่ในอดีต  

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาถูกลง และมีประสิทธิภาพการประมวลผลภาพทีด่ีขึน้ 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ด้วยการแข่งขนัท่ีมีสูงในตลาดไอทีส่งผลให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กมีราคาถูกลงมาก ในขณะท่ีเคร่ืองเกม
ในแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองคอนโซล กลบัมีแนวโนม้ราคาท่ีแพง การท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ราคา
ถูกลงมากและมีเกมให้เล่นหลากหลาย ท าให้ผูเ้ล่นเกมบางคนเลือกท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอร์ในการเล่น
เกมมากกวา่ซ้ือเคร่ืองคอนโซลเพียงอยา่งเดียว ท าใหต้ลาดเกมพีซีมีการเติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

3. รูปแบบของเกมทีส่ร้างสังคมออนไลน์ได้ 
ส่ิงท่ีท าให้เกมออนไลน์แตกต่างจากเกมประเภทอ่ืนๆได้อย่างชัดเจน คือ "สังคม

ออนไลน์" (Online Community) นัน่เอง เกมประเภทอ่ืนๆผูเ้ล่นอาจจะท าไดเ้พียงแค่การสนุกกบั
เน้ือหาเกมและเล่นไป เร่ือยๆจนกว่าจะจบเกมหรือเบ่ือในทา้ยท่ีสุด แต่เกมออนไลน์นั้นมีความ
แตกต่างออกไป ผูเ้ล่นแต่ละคนสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ไดม้ากมาย
หลายทาง อาทิ การพดูคุย (Chat), การร่วมมือกนั (Party), การแลกเปล่ียนและซ้ือขาย (Trade),  
การร่วมกลุ่มกนัเป็นสมาคม (Guild) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ดว้ยรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลายหลากน้ีเอง ท าใหเ้กิดสังคมเสมือนจริงข้ึนใน 
เกม ท าใหผู้เ้ล่นมีจุดมุ่งหมายในการเล่นท่ีแตกต่างและมากกวา่เกมทัว่ๆไป ไม่เพียงเท่านั้น รูปแบบ
สังคมในเกมยงัช่วยใหอ้ายขุองเกม (Life Cycle) ยาวนานกวา่เกมอ่ืนทัว่ๆไปอีกดว้ย ซ่ึงโดยปกติ เกม
ทัว่ๆไป หลงัจากวางจ าหน่ายเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ ยอดขายก็จะเร่ิมลดลงอยา่งชดัเจน แต่เกมออนไลน์
หากมีสังคมในเกมท่ีเขม้แขง็และเหนียวแน่น ยอดจ านวนผูเ้ล่นเกมจะคงท่ีหรือเพิ่มข้ึน จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีจะเห็นเกมออนไลน์บางเกมเปิดใหบ้ริการมาแลว้หลายปี แต่ยงัมียอดจ านวนคนเล่น
มหาศาล เช่น เกม Maple Story ท่ีปัจจุบนัมีผลเล่นถึง 100 ลา้นคนทัว่โลก แมจ้ะเปิดบริการมาหลาย 
ปีแลว้ก็ตาม 
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4. ป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิได้อย่างชัดเจน 
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศไทยมกัมีปัญหาในเร่ืองของการละเมิด ลิขสิทธ์ิอยูเ่สมอ 

ขอ้มูลจากกลุ่มพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแ์วร์ (บีเอสเอ) ไดเ้ผยผลการศึกษาของไอดีซี-บีเอสเอเร่ืองการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก พบวา่ ในปี พ.ศ. 2553 อตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซีในประเทศไทยมีค่าสูงถึง 73 % คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย
เชิงพาณิชยเ์พิ่มข้ึนจาก 694 ลา้นเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ. 2552 เป็น 777 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือกล่าว
อีกนยัหน่ึง คือ ผูเ้ล่น 100 คน จะซ้ือเกมแผน่แทเ้พียงแค่ 17 คนเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผู ้
พฒันาเกมจากทุกมุมโลกไม่สนใจท่ีจะมาขายซอฟตแ์วร์เกมในประเทศไทย 
               ถึงแมว้า่การก๊อปป้ีจะเป็นส่ิงท่ีผูพ้ฒันาเกมตอ้งเป็นทุกข ์แต่ในโลกของเกม
ออนไลน์แลว้ การก๊อปป้ีกลบัใหผ้ลตรงกนัขา้ม คือ ยิง่ก๊อปป้ีเยอะยิง่ส่งผลดี เหตุเพราะเกมออนไลน์
แมว้า่จะสามารถก๊อปป้ีตวัเกมได ้แต่ผูเ้ล่นยงัจ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อและล็อกอิน (Login) เขา้เล่นเกมท่ี
เคร่ืองเซิฟเวอร์เสมอ อีกทั้งรายไดจ้ากเกมออนไลน์ไม่ไดม้าจากการขายแผน่เกม แต่ไดม้าจากการ
เติมเวลา (Air Time) หรือการซ้ือพรีเมียมไอเทม็มอล (Premium Item) ของผูเ้ล่นเป็นหลกั 

5. มีรูปแบบธุรกจิทีท่ ารายได้ได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยทัว่ไป เกมปกติมกัไดร้ายไดจ้ากการขายตวัซอฟตแ์วร์เกมเอง ท าให้รายไดท่ี้ได้

เป็นแบบคร้ังเดียว (One-time selling) เม่ือผูเ้ล่นซ้ือเกมมาแลว้ ผูพ้ฒันาก็ไม่สามารถท่ีจะเก็บเงิน
เพิ่มเติมได้จากผูเ้ล่นคนนั้นอีก ในขณะท่ีเกมออนไลน์จะมีรูปแบบธุรกิจท่ีสร้างรายได้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองจาก 2 ช่องทางใหญ่ๆคือ 

5.1   แบบเก็บค่าเล่นตามเวลา (Air Time) 
  วธีิน้ีจะสามารถเก็บเงินจากผูเ้ล่นทุกคนท่ีอยูใ่นเกมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ หากผู ้ 

เล่นยงัเล่นเกมอยูอ่ยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มกัไม่ใชว้ธีิการเก็บเงินวธีิน้ีแลว้ และ
เปล่ียนเป็นการขายพรีเมียมไอเท็ม (Premium Item) ใหก้บัผูเ้ล่นแทน เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้
ไดดี้กวา่ 
             5.2  แบบขายพรีเมียมไอเทม็ (Premium Item) ใหก้บัผูเ้ล่น 
                      บางคร้ังจะเรียกวธีิน้ีวา่ Item Mall คือ จะไม่คิดค่าบริการเกม แต่จะมีการขาย
สินคา้พิเศษ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย, บตัรเพิ่มค่าพลงัต่างๆ หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
เกมใหก้บัผูเ้ล่น วธีิน้ีสร้างรายไดไ้ดดี้กวา่แบบเก็บค่าเล่นตามเวลา 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงท าใหก้ารสร้างรายไดข้องเกมออนไลน์มีความจูงใจนกัลงทุน 
และผูพ้ฒันาไดม้ากกวา่เกมประเภทอ่ืนๆ (เพิ่มบุญ เอ่ียมสุภาษิต, 2554 :ออนไลน์) 
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2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ศุภสรรค์ บุญเรือง (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19-20 ปี ศึกษาอยู่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ 1-2 ปี ความถ่ีในการ
เล่นเกมออนไลน์เฉล่ีย 4-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชเ้วลาในการเล่น 2-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีช่วงเวลาเขา้ใช้
บริการ 20.00-24.00 น. สถานท่ีเล่นเกมเล่นท่ีร้านเกมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เหตุผลในการเล่น คือ 
เพื่อความบนัเทิง พกัผอ่น ส าหรับปัจจยัส่วนผสมการตลาด พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเล่น
เกมออนไลน์มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พงศ์ธร วงศ์วราวิภทัร (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในดา้นส่วนประสม 
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเล่นเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ และยงัคงเล่นเกม
ออนไลน์อยูใ่นปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 1 เกม เป็นเวลาต่อเน่ืองมากกวา่ 1 เดือน จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
พบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21-25 ปี ส่วนใหญ่
มีอาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา มีความถ่ีในการซ้ือบตัรเติมเงินเฉล่ีย 1.605 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายใน
การเล่นเกมเฉล่ีย 669.68 บาทต่อเดือน ใชเ้วลาในการเล่นเกมเฉล่ีย 31.39 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยเกม
ท่ีเล่นส่วนใหญ่ คือเกม Lineage2 คิดเป็นร้อยละ 30.75 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์ของ
กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ เพื่อน ในแง่ของระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ลว้นแลว้แต่มีผลอยูใ่นระดบัมากต่อการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

อุษา  บ๊ิกก้ินส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551)  ได้ศึกษาการสร้างชุมชนเสมือน
จริงในเกมออนไลน์กบัพฤติกรรมการติดส่ือออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
เกมแร็กนาร็อกเป็นกรณีศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 
15-17 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั โดยเล่นเกมออนไลน์ท่ีร้านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ท่ีเล่นเพื่อความสนุกสนานและหาเพื่อนใหม่ในเกม โดยมีพฤติกรรมการส่ือสารเพื่อ
สร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์ แบ่งเป็น การสนทนาทัว่ไป ซ่ึงผูเ้ล่นจะสนทนาเหมือน
พดูคุยกนัในชีวติประจ าวนั กบัการสนทนาในปาร์ต้ีและในกิลด ์ซ่ึงเป็นกลุ่มชุมชนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้
ตวัละครไดม้ารวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆในเกม โดยการสนทนาในปาร์ต้ีจะเก่ียวกบัเร่ืองการเปล่ียน
ระดบั (Level) และการตีสัตวป์ระหลาด ส่วนการสนทนาในกิลด์จะมีการชกัชวนไปรบและคุยเร่ือง
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ราคาของในตลาด และถึงแมว้า่จะมีการสนทนากนัระหวา่งตวัละครแต่จะไม่ผกูพนักนัเหมือนสังคม
จริง โดยตวัละครบางตวัไม่เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง สาเหตุท่ีมีการรวมตวักนัเขา้สู่สังคมเสมือนจริง 
เพื่อแสดงจุดยนืความรู้สึกนึกคิดของตน และเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆท่ีไม่สามารถท าไดใ้นโลก
แห่งความเป็นจริง 

ธญัรดี บุญปัน (2552) ไดศึ้กษาการเล่นเกมออนไลน์ของวยัรุ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร 
โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นอาย ุ
13-21 ปี ในเขตจงัหวดัก าแพงเพชรท่ีมาใชบ้ริการในร้านอินเทอร์เน็ต จ านวน 398 คน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เล่นเกมออนไลน์ 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ สถานท่ีท่ีมกัเล่นเป็นประจ าคือ
ร้านอินเทอร์เน็ต ประเภทของเกมออนไลน์ท่ีเล่นเป็นเกมประเภทแอ็คชัน่ วตัถุประสงค์ในการเล่น
เพื่อความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีเพื่อนเป็นผูร่้วมเล่นเกมออนไลน์ ในแง่ของปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ของวยัรุ่น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ภายในร้านมากท่ีสุด รองลงมา คือ คุณลกัษณะของเกมออนไลน์ และบรรยากาศภายใน
ร้าน ตามล าดบั 

สายสุดา ป้ันตระกูล (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตชั้นปีท่ี 1 จากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตชั้นปี
ท่ี 1 ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane ท่ี
ระดบัความคลาดเคล่ือน .05 จากนั้นใชว้ิธีสุ่มแบบจดัชั้น (Stratified Random Sampling)  พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชส้ถานท่ีเล่นเกมคือ ท่ีบา้นของตนเอง โดยใชเ้วลาเล่นเกมในวนัเสาร์-อาทิตย ์ 
ส่วนมากอยูร่ะหวา่ง 3-4 ชัว่โมง ส่วนวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์อยูร่ะหวา่ง 
2-3 ชัว่โมง ส าหรับนกัศึกษาท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า มีค่าใชจ่้ายในการเล่น
เฉล่ียต่อสัปดาห์คือ ต ่ากวา่ 100 บาท ประเภทของเกมท่ีชอบเล่นเป็นเกมประเภทต่อสู้ วตัถุประสงค์
ในการเล่นเกมคือพกัผอ่นยามวา่งเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ พบปะพูดคุยกบับุคคลอ่ืน และเพื่อ
แข่งขนัทา้ประลองกบัผูอ่ื้น ประโยชน์ของการเล่นเกมออนไลน์พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่เกม
ออนไลน์มีประโยชน์มากท่ีสุด คือฝึกใหเ้ป็นคนเสียสละ  
 
 
 
 
  


