
 
 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

  
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
ปัจจุบนัถือเป็นยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ไดเ้ขา้

มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในหลายๆรูปแบบของคนในสังคม อาทิเช่น เร่ืองของการ
ท างาน การติดต่อธุรกิจ การส่ือสาร การศึกษา และเพื่อความบนัเทิง เป็นตน้ โดยเฉพาะความบนัเทิง
ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ถือไดว้า่ เกมออนไลน์ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มเยาวชนไทยเป็นจ านวนมาก  
ในอดีต เกมคอมพิวเตอร์จะเป็นไปในลกัษณะท่ีสามารถเล่นกนัได ้ เพียงไม่ก่ีคนต่อเคร่ือง แต่เม่ือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนั จึงมีการพฒันามาเป็นเกมออนไลน์ ท่ี
สามารถเล่นพร้อมกนัจ านวนมากข้ึน ซ่ึงการเล่นเกมออนไลน์น้ี ผูเ้ล่นจะสามารถเล่นเกมและ
ติดต่อส่ือสารกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงท าให้มีลกัษณะโดดเด่นกวา่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป ผูเ้ล่นจะไดรู้้จกั และร่วมเล่นเกมกบับุคคลอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลายในดา้นความรู้สึกนึกคิด 
มีความแตกต่างกนัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท าให้ผูเ้ล่นได้รับความสนุกสนาน และพบ
เพื่อนใหม่ท่ีมีความแตกต่างกนัอยูต่ลอดเวลา (อุษา บิ้กก้ินส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ, 2551) 

ในด้านการตลาด พบว่า ตลาดเกมออนไลน์จัดเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และมีการ
แข่งขนัสูง จากการให้สัมภาษณ์ของนายปราโมทย ์สุดจิตพร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์ กล่าวว่า ตลาดเกม
ออนไลน์ในประเทศไทยยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2555 มูลค่าของตลาดโดยรวมอยู่
ท่ีประมาณ 4,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 3,500 ลา้นบาทในปี 2554  (กรุงเทพธุรกิจ, 2555: ออนไลน์)
ส าหรับทิศทางตลาดเกมออนไลน์ในปี 2556 นั้น นายปรีชา ไพรภทัรกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั มอลแอ็คเซสพอร์ทลั จ ากดั ผูด้  าเนินธุรกิจบตัรเติมเงินเกมออนไลน์ เปิดเผยวา่  ตลาดเกม
ออนไลน์ของไทยในปี 56 คาดวา่จะมีมูลค่าประมาณ 5,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตประมาณ 30 
% จากในปี 2555 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 4,000 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัจากผูใ้ห้บริการเกมในไทยมีการ
เปิดตวัเกมใหม่อย่างต่อเน่ือง  การขยายตวัของพื้นท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีราคาถูกลง (เดลินิวส์, 2555: ออนไลน์) ผูใ้ห้บริการเกมจึงจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาทกัษะ และเทคนิควิธีการใหม่ๆข้ึนมาจากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะ
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สนองตอบจินตนาการของมนุษย ์ความตอ้งการอยากเอาชนะ และความทา้ทายต่อความยากต่างๆให้
ไดม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดใหไ้ดสู้งท่ีสุด  

จากการขยายตวัของธุรกิจเกมออนไลน์น้ีเอง ท าให้มีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากมุ่ง
เขา้สู่ธุรกิจร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัพบว่า มีร้านอินเทอร์เน็ตท่ียื่นจดทะเบียนและขอ
ใบอนุญาตจากกระทรวงวฒันธรรมสูงถึง 37,413 แห่งทัว่ประเทศซ่ึงกลุ่มธุรกิจน้ีมีส่วนในการ
ผลกัดนัการเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก (ไทยรัฐ, 2555: ออนไลน์) จาก
รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดัระเบียบสังคม พ.ศ.2554 ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเล่นเกมออนไลน์ มกัเล่นท่ีร้านเกม
หรือร้านอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 64.7 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554: ออนไลน์) และจากผลการ
ส ารวจของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติภายใตโ้ครงการหวัเฉียวโฟกสั พบวา่ สัดส่วนอายุ
ของผูท่ี้เล่นเกมออนไลน์มากท่ีสุด คือ ผูเ้ล่นในกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 และเม่ือจ าแนกตามสาขาอาชีพ พบวา่ กลุ่มผูท่ี้เล่นเกม
ออนไลน์มากท่ีสุดเป็นกลุ่มนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาสูงถึงร้อยละ 84.3 รองลงมา คือ กลุ่มพนกังาน
บริษทัหรือองคก์รร้อยละ 6.9 ผูป้ระกอบกิจการส่วนตวัร้อยละ 4.7 (ผูจ้ดัการ, 2552: ออนไลน์) ซ่ึง
ขอ้มูลดังกล่าวสอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ของนายมานะ ประภากมล ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ทรู 
ดิจิตอล พลสัจ ากดั ท่ีกล่าววา่ เกมท่ีท ารายไดอ้นัดบัหน่ึงและสองของรายไดท้ั้งหมดในบริษทันั้น มี
จ  านวนฐานลูกคา้รวมกนัถึง 10 ลา้นไอดี โดยจ านวน 7 ลา้นไอดีท่ีเป็นผูเ้ขา้มาเล่นอยา่งต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงระดบัมหาวิทยาลยั (เดลินิวส์, 2555: ออนไลน์) จึง
อาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายหลกัของผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ คือกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษานัน่เอง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาคโดยเปิดให้บริการ
วิชาการดา้นการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานเกือบ 50 ปี ปัจจุบนัมีนกัศึกษาจ านวนถึงสามหม่ืน
กว่าคน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555: ออนไลน์) จึงถือเป็นสถานท่ีซ่ึงรวมกลุ่มเป้าหมายของผู ้
ให้บริการเกมออนไลน์ไวเ้ป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระกอบการร้านอินเทอร์เน็ตและร้านเกม
มากมายจึงให้ความสนใจในการเปิดร้านบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานศึกษาแห่งน้ี อีกทั้งต าแหน่งท่ีตั้ง
ของแต่ละร้านยงัตั้งอยูไ่ม่ห่างกนัมากนกั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งพยายามสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกมต่างๆแลว้ ส่ิงส าคญั
อีกประการหน่ึง คือ ต้องเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะสามารถน าเสนอสินคา้และ
บริการใหต้รงกบัความตอ้งการเหล่านั้นใหม้ากท่ีสุด 

     การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบของเกมออนไลน์ส าหรับผูใ้ห้บริการ  



3 

 

 
 

และเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการของร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกมออนไลน์ ให้มีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจในการเลือกประกอบธุรกิจประเภทน้ี 
โดยจะท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เล่นเกมออนไลน์ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้ ผูศึ้กษาคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการท่ีจะน า
ขอ้มูลไปพฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาด  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งเพื่อเป็น
แนวทางให้กับผูป้กครองหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการควบคุมดูแลพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ของผูเ้ล่นได ้
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการเล่นเกมออนไลน์ 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  ท าใหท้ราบพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการเล่นเกมออนไลน์ 

และ ปัจจัย ส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อการ เ ลื อก เ ล่น เกมออนไล น์ของผู ้บ ริ โภค 

                   2.  สามารถน าขอ้มูลไปใช้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัเกมออนไลน์ ซ่ึงไดแ้ก่ ผู ้

ให้บริการเกมออนไลน์ และผูป้ระกอบธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกม เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงบริการและประกอบธุรกิจในอนาคต 

3.  สามารถน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับผูป้กครองหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง

ในการควบคุมดูแลการเล่นเกมออนไลน์ของคนในปกครอง 

 

1.4  นิยำมศัพท์ 

เกมออนไลน์ หมายถึง เกมคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ล่นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูเ้ล่น

สามารถแข่งขนัและสนทนากบับุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นเกมไดท้นัทีผา่นระบบเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บ

โปรแกรมเกมหลกัและขอ้มูลส่วนใหญ่ของผูเ้ล่นเกม  

นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  หมายถึง  ผูท่ี้ศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2555   

พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์  หมายถึง การศึกษาลกัษณะการเล่นเกมออนไลน์ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช ้6Ws 1H ในการศึกษา ประกอบดว้ย ใครคือผูเ้ล่น เล่นเกม
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ประเภทใด  วตัถุประสงคใ์นการเล่น  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเล่น  เวลาท่ีเล่น  สถานท่ีเล่น  

และเล่นอยา่งไร 

ผู้ให้บริกำรเกมออนไลน์  หมายถึง  บริษัทท่ีผลิตเกมออนไลน์เอง หรือน าเข้าเกม

ออนไลน์จากประเทศต่างๆมาให้บริการแก่ผูเ้ล่นเกม โดยผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู ้

เล่นท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดติ้ดตั้งโปรแกรมเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้

ลงทะเบียนเพื่อเล่นเกม 

ร้ำนเกมออนไลน์หรือร้ำนอินเทอร์เน็ต  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเปิดให้บริการเช่าใช้งาน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และมีการติดตั้งโปรแกรมท่ีท าใหผู้เ้ขา้รับบริการสามารถเล่นเกมออนไลน์ได ้

 

  

 
 
 
 
 


