
 
 

 
 

การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ 
ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลกั 

 
 
 
 
 
 
 

เพ็ญประภา เกื้อชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2561 



 
 

 
 

DEVELOPMENT OF DIGITAL CONTENT PARADIGM WHERE  
WOMEN ARE MAIN CHARACTERS 

 
 
 
 
 
 

PENPRAPA KUEACHART 
 
 
 
 
 
 

 
A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

 FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
IN INNOVATIVE SCIENCE COMMUNICATION MANAGEMENT  

GRADUATE SCHOOL 
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 
2018 

 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอน 
 เทนทท์ี่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
ชื่อนักศึกษา เพ็ญประภา เกื้อชาติ 
รหัสประจ าตัว 54B74750109 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชะคณา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์
ในเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก และ 2) ก าหนดและตรวจสอบการพัฒนาที่สามารถสร้างเป็น
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ในเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัย 
เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) กลุ่ม
ผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ าหน่าย) และ (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาสู่การวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีสุ่มแบบง่ายจากผู้เล่นเกมจ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มา 
จัดหมวดหมู่ สร้างเป็นแบบสอบถาม และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านที่เลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง
พิจารณาความสอดคล้องของค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง เพ่ือสร้างรูปแบบ          
เชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) สภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ในอุตสาหกรรมเกมในภาพรวม พบว่า 

อุตสาหกรรมเกมไทยและตลาดเกมโลกเจริญมีแนวโน้มขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ ตลาดเกมหันมาให้ความส าคัญกับการท าการตลาดกับ
ผู้หญิงมากขึ้น มีการผลิตเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเพ่ิมขึ้น นักเล่นเกมผู้ชายก็หันมาให้
ความสนใจกับการใช้ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวด าเนินเรื่องในเกมมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากถือเป็น
ทางเลือกท่ีแปลกใหม่ และได้อรรถรสในการเล่นเกมเพ่ิมข้ึน  

2) การก าหนดรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละคร
หลัก อาศัยแนวองค์ประกอบของเกมที่เหมาะสม ได้แก่ (1) ชนิดของเกม (2) แนวของเกม (3) กฎการ
เล่นเกม (4) กราฟิกและการออกแบบ (5) ลักษณะตัวละครหลักผู้หญิง (6) เนื้อหาของเกม (7) เสียง
พิเศษและเพลงประกอบ (8) การแต่งกายของตัวละครหลัก (9) ฉาก สามารถพัฒนาสู่รูปแบบ 
เชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักได้ ผลการวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณ แสดงให้เห็น 9 องค์ประกอบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ซึ่งผู้เล่นเกมให้
ความส าคัญ ดังนี้ (1) เนื้อหาระดับสูงสุด รองลงมา คือ (2) กราฟิกและการออกแบบ (3) กฎการเล่นเกม 
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(4) ฉากประกอบ (5) เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (6) แนวของเกม (7) การแต่งกายของตัวละคร
หลักผู้หญิง (8) ลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิงควร และ (9) ชนิดของเกมจาก ตามล าดับ  
ผลการศึกษาวิจัยข้างต้น สามารถก าหนดรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ 
ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก (รูปแบบมาสคารา) ได้ดังนี ้M คือ เกมบนโทรศัพทม์ือถือ A คือ การเข้าถึง
เนื้อหาและกฎของการเล่นเกมได้ง่าย S คือ การกระตุ้นความรู้สึกด้วยกราฟิก  การออกแบบ และฉาก
ประกอบ C คือ แนวของเกม และกฎการเล่นเกมที่ง่าย A คือ ช่องทางเข้าถึงเกมได้ง่าย R คือ ความน่าทึ่ง
ด้วยการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง A คือ ท าให้เพลิดเพลินเพ่ือบูรณาการรูปแบบมาสคาราทาง
ชนิดของเกม เพ่ือสร้างสรรค์ผู้เล่นเกมแบบภักดี โดยรูปแบบมาสคาราที่กล่าวนี้ผ่านการตรวจสอบ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง จากผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่ง จ านวน 5 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า 0.50 ทุกองค์ประกอบ (IOC ≥ 0.50)  โดยรูปแบบนี้มีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถใช้เป็น
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเป็นเกมต้นแบบต่อไปได ้
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ABSTRACT 

The objectives of this mixed method research were to 1) study the current 
situation of innovative development of digital content paradigm in game where 
women are main characters, and 2) examine the development of digital content for 
paradigm model development in game where women are main characters. The 
research was based on a mixed methods investigation. In-depth interviews were used 
as the tool in the qualitative investigation. The research sample was selected using 
the purposive technique from 3 groups, namely (1) government and relevant  agency 
groups, (2) private enterprise groups (i.e. producers, service providers, and distributors), 
and (3 )  expert groups eventually, the results achieved from the in-depth interview 
led to the quantitative investigation in the next step. The data collection was done 
by random sampling 400 gamers in the Bangkok Metropolitan areas. They were 
analyzed using descriptive statistical analysis, such as percentage, mean, and 
standard deviation. The results and discussion lead to creation of a development of 
digital content paradigm in game where women are main characters. To examine this 
paradigm model, the research used the questionnaire as a tool to validate the 
acceptance of the model by 5 selected experts. The high relevance of the content 
validity for all of the elements indicated whether paradigm could be processed to 
next step or not by the indexes of congruence (IOC). 

The research revealed that:  
 1) The qualitative investigations showed that 1) the current situation of the 
Thai gaming industry was broadly growing and followed the global gaming industry, 
particularly for games on mobile phones. The game market was increasingly focusing 
on women as a priority target. There was a sharp rise in the production of games 
with female characters as the main characters. Male gamers turned their attention to 
the use of females as fictional character because they felt it was fancier, challenging 
and more exciting. The developments of the digital content paradigm where women 
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are main characters revealed that it seemed possible for women to be major gamers.  
The game elements consisted of 1) games types, 2) platform, 3) rules, 4) graphic and 
design, 5) performer’s character, 6) content, 7) sound effects/music, 8) costumes, and 
9) scenes.  All of these elements can catalyze the progress of the paradigm of digital 
content of games where women are the main characters.  

2. The developments of the digital content paradigm where women are 
main characters revealed that it seemed possible for women to be major gamers.  
The game elements consisted of (1) games types, (2) platform, (3) rules, (4) graphic 
and design, (5) performer’s character, (6) content, (7) sound effects/music, (8) costumes, 
and 9) scenes. All of these elements can catalyze the progress of the paradigm of 
digital content of games where women are the main characters. The quantitative 
analyses revealed there was 9 elements, which were important for female gamers in 
games where women are main characters. Among them, (1)  content of game was 
found to be at the highest level. Next, (2) graphic and design, (3 ) game rules, (4 ) scenes,  
(5) sound effects/music, (6) game platform, (7) costumes, (8) characters of the female 
performers, and (9)  game types, respectively. Additionally, referring to the research 
results, the paradigm model of innovative management of digital content in the 
games with women as the main characters was developed and named the MASCARA 
MODEL; M was for Mobile phone game, A was for Approaches on the content and 
rules, S was for Sensations on graphics, designs including scenes, C was for Causal on 
game’s platforms  as well as rules of the, A was for Accessibility on game, R was for 
Remarkable  costumes of female performers, and A was for Amusement. MASCARA was 
integrated for game types that create loyal players. In addition, the MASCARA MODEL 
was confirmed by the 5 experts and the indexes of congruence ( IOC) for all of the 
elements were higher than 0.50 (IOC ≥ 0.50). According to the content validity acceptance  
of the model, it could be efficiently for the development of various game prototypes. 

 
Keywords: Digital Content, Game where Women are Main Characters, Game on Mobile Phone 

    



กิตติกรรมประกาศ 
 

การเรียนในระดับปริญญาเอก นับเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ที่ได้แรงขับเคลื่อนจากครอบครัว 
โดยเฉพาะมารดาของผู้วิจัยที่มีความตั้งใจและให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตของลูก 
นอกเหนือไปจากความรักที่แสนดี การดูแลและเอาใจใส่อย่างอบอุ่นของท่าน นับเป็นโอกาสดีที่ผู้วิจัย
ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดจากสถาบันแห่งนี้ ได้ต่อยอดความรู้ 
ประสบการณ์ เป็นความส าเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเป็นอย่างสูงท่ามกลางความยินดี
ของครอบครัวและกัลยาณมิตร 

ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้คงลุล่วงไปมิได้ หากปราศจากคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ ให้ข้อคิดเห็น ติชม แนะน า เสนอแนะ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และให้
ความเมตตาผู้วิจัยมาโดยตลอด นับแต่วันแรกที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
แห่งนี้ ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่แนะน าเพ่ิมเติมท าให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.
สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล และ อาจารย์ ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล  

ก าลังใจที่ดีเยี่ยมจากครอบครัวอันเป็นที่รัก คุณธีธัช จึงกานต์กุล ที่เชื่อมั่นอยู่เคียงข้างเสมอ 
กัลยาณมิตรทุกท่าน ขอขอบคุณ ดร.ด ารงชัย ชีวะสุขะ ที่ช่วยเหลือแนะน าและให้ก าลังใจตลอดมา   
พ่ีร่วมรุ่นทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม  

สุดท้ายนี้ เหนือสิ่งอื่นใด ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ผู้เขียนขอมอบเป็นของขวัญให้แด่คนบนฟ้า มารดา
ที่ดีที่สุดในโลกอันเป็นที่รัก 

 
 

      เพ็ญประภา  เกื้อชาติ 
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1  

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่่าทั่วโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากมาย ประเทศไทยเองก็จ่าเป็นต้องปรับตัวรองรับสถานการณ์ใหม่ ไม่
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมที่เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เน้นพึ่งพาการส่งออก
โดยใช้แรงงานทุนต่่าเป็นปัจจัยส่าคัญได้อีกต่อไป จ่าเป็นต้องหาโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่มาใช้แทน
เพ่ือให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระดับความสามารถในการแข่งขันสูงได้
ริเริ่มหารูปแบบและปรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้สามารถสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศเหล่านั้นได้น่าแนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ถือว่าเป็น
นวัตกรรมการพัฒนา คือ การขับเคลื่อนการพัฒนา เรียกว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” หรือ 
“Creative Economy” ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วและให้ความส่าคัญกับการน่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปใช้ในอุตสาหกรรม ธุรกิจ อาทิ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เป็นต้น จะมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว 
และมีแนวโน้มว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า การแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจะเคลื่อนเข้าสู่การแข่งขัน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพราะความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

ส่าหรับประเทศไทยจากการศึกษาของ สศช. พบว่า ในปีพ.ศ.2549 มูลค่าของอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ของไทยมีประมาณ 840,261 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ต่อจีดีพี โดยหาก
แบ่งตามกลุ่มหลักจะเห็นได้ว่ากลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานมีสัดส่วนสูงที่ สุด รองลงมา เป็น
กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม กลุ่มสื่อ และกลุ่มศิลปะ หากแบ่งตามกลุ่มย่อยจะเห็นได้ว่ากลุ่มการ
ออกแบบจะมีมูลค่าสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม และกลุ่มแฟชั่น ซึ่งกลุ่มย่อยทั้ง
สามกลุ่มนี้มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 ต่อจีดีพี ขณะที่ในส่วนของมูลค่าการส่งออก
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ในปีพ.ศ. 2548 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเชิงสร้างสรรค์
ประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งในตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.3 จัดอยู่ใน
ล่าดับที่ 17 ของโลก ส่งออกผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มากที่สุดเป็นล่าดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
มากกว่าอเมริกาเหนือเสียอีก มูลค่าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ซึ่งหลาย
หมื่นล้านในมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นเกิดจากอุตสาหกรรมสื่อใหม่ ซึ่งก็รวมอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนทเ์อาไว้ด้วย การย้ายสื่อทั้งหมดที่อยู่รายรอบตัวเรามาเป็นดิจิทัล (Digital) ที่สามารถลดพ้ืนที่
จัดเก็บได้มหาศาล ถือเป็นอุตสาหกรรมอันเป็นวัฒนธรรมนิยม (Popular Culture) ที่ค่อยๆ 
ครอบคลุมและมีบทบาทมากข้ึน เป็นสิ่งที่ก่าลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1.1 การจัดอันดับผู้ส่งออกอุตสาหกรรมสื่อใหม่ของกลุ่มประเทศก่าลังพัฒนาในปีที่ถือเป็นปี

เริ่มความรุ่งเรือง คือ ปี พ.ศ. 2548 
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อันดับ ประเทศก ำลังพัฒนำ 

มูลค่ำล้ำน
เหรียญ 
(สหรัฐ) 

พ.ศ. 2548 

ส่วนแบ่ง
กำรตลำด  
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2548 

อัตรำกำร
เจริญเติบโต  
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2543-
2548 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฮ่องกง 
สิงค์โปร 
เกาหลีใต ้
ไต้หวัน 
เม็กซิโก 
อินเดีย 
ไทย 
ตุรก ี
มาเลเซีย 

3,940 
1,020 
193 
100 
11 
65 
45 
15 
9 
8 

32.74 
8.47 
1.60 
0.83 
0.64 
0.54 
0.38 
0.12 
0.08 
0.06 

59.7 
44.2 
38.8 
6.3 
0.7 

-16.8 
-34.4 
53.6 
40.2 
-8.8 

 
 ที่มำ: UNCTAD (2008) 
 หมำยเหตุ: ค่าว่า “Digital Economy” หรือในภาษาไทย เศรษฐกิจดิจิทัล ได้ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรก

ในสหรัฐอเมริกา ประมาณปีพ.ศ. 2538 โดยนักเขียนชื่อว่า ดอน แทปสกอตต์ (Don 
Tapscott) ผู้เคยท่าให้โลกฮือฮากับงานเขียนปลุกแนวคิดดิจิทัล ชื่อ “Being Digital” 
มาแล้ว และหลังจากแทปสกอตต์ได้เขียน เศรษฐกจิดิจิทัลขึ้น ก็ถูกน่ามาแพร่ขยายแนวคิด
ไปทั่วโลกโดย เธอะ บอสตัน คอนซัลท์ทิ่ง กรุ๊ป (The Boston Consulting Group) จน
ท่าให้กลายเป็นชานชาลาทางแนวคิดธุรกิจทุกภาคส่วนขยายไปทั่วโลกโดยอัตโนมัติ 
(Global Platform) (อ้างอิงจาก วรรณภา พิภพไชยาสิทธิ์, 2558, น.6) 

ดังนั้น ดิจิทัลคอนเทนท์จึงถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ส่าคัญทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างฐานลูกค้า
ได้เป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า และสามารถใช้บริการได้บนสื่อหลากหลายประเภท ทั้ง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ภาคธุรกิจต่างๆ จึงหันไปท่าธุรกิจผ่านดิจิทัลคอน
เทนท ์ประกอบกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น ท่าให้ธุรกิจประเภทดิจิทัลคอนเทนท์เติบโตอย่าง
รวดเร็วรวมถึงเครือข่าย 3G จึงท่าให้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้าง
รายได้เข้าประเทศ ที่สามารถสร้างรายได้จากการใช้สติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับวัตถุดิบด้วย (Creative Economy) และยังถือเป็นอุตสาหกรรมประเภท “คลื่นเทคโนโลยี” ที่
สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ได้อีกมาก นอกจากนี้ตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ยังเป็นตลาดการค้าแบบ
เสรี ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรระหว่างประเทศทั่วโลกได้โดยง่าย ซึ่ง
ก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ
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ความสามารถของบุคคล น่าออกเผยแพร่หรือท่าการค้าได้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เช่น เกมเพลง 
เป็นต้น 

ที่ผ่านมาจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์
ไทยปี พ.ศ. 2552-2556 โดย ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) พบว่า ดิจิทัล
คอนเทนท์มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มของการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  จากการที่ภาครัฐก่าหนด
นโยบายสนับสนุนสินค้าและบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งชาติครั้งที่ 2 
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เพ่ือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ภาคบริการ ซึ่งการก่าหนดนโยบายและ
กรอบงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมบริการ
และสร้างสรรค์ไทยอย่างมีทิศทางและมีกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ท่าให้มีความต้องการ
ของตลาดสูง มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลคอนเทนท์
ประเภทแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเกม ที่เมื่อพิจารณามูลค่าการผลิตและการส่งออกแล้ว มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมูลค่าการผลิตเกมของไทยมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 8.64 ในช่วงปี พ.ศ. 2552-
2556 โดยจากตัวเลขดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดเกมไทยมีการขยายตัวและมีความต้องการ
บริโภคอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มการผลิตทั้งเพ่ือบริโภคและเพ่ือส่งออกสูงเพ่ิมขึ้นด้วย 
(ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA), 2556) 

ส่าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้นั้น ปัจจุบันประชากรโลกมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ในโลกของการศึกษา จ่านวนผู้หญิงมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณ ในระดับมหาวิทยาลัยของไทย 
จ่านวนนักศึกษาเพศชายในคณะแนวหน้าอย่างนิติศาสตร์ก่าลังลดลงจนเรียกได้ว่าขาดแคลน ใน
ประเทศอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยท็อปเท็น เช่น มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีจ่านวนนักศึกษาหญิง
มากกว่าผู้ชายแล้ว และในประเทศอเมริกามีการประเมินว่าภายในปีนี้จะมีนักศึกษาหญิงใน
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักศึกษาชายถึง 2 ล้าน 6 แสนคนอย่างแน่นอน ในโลกของการท่างาน 
สัดส่วนความต่างของจ่านวนผู้หญิงต่อผู้ชายที่ได้ครอบครองงานในอเมริกาลดลงเหลือประมาณ 5 % 
ในยุโรปนับจ่านวนต่าแหน่งที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2000 ผู้หญิงได้รับเลือกเข้าท่างาน 6 ล้าน
ต่าแหน่งจากทั้งหมด 8 ล้านต่าแหน่ง ประเทศไทยเองก็มีสัดส่วนจ่านวน CEO ในองค์กรต่าง ๆ ที่เป็น
ผู้หญิงมากที่สุดในโลก คือ 30 % ของประเทศ 

จากข้างต้น เห็นได้ว่า มีผู้หญิงหลายคนที่ประสบความส่าเร็จในระดับแนวหน้าหรือถูก
กล่าวถึงในแนวทางที่น่ายกย่องชื่นชม ยกตัวอย่างเช่น Christine Lagarde ผู้อ่านวยการหญิงคน
ปัจจุบันและคนแรกของประเทศ (IMF) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการค้า และกระทรวงเกษตรและการประมง ของประเทศฝรั่งเศส , Angela 
Market นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศเยอรมันประธาน EU รวมถึงผู้น่าประธานกลุ่ม G8 ที่
สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการเงินตกต่่ายุโรปได้ จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเธอเป็นนักการเมืองหญิงที่
ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก Lady Gaga, Oprah Winfrey เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้หญิงที่
ประสบความส่าเร็จในฐานะต่าง ๆ กัน เช่น ผู้น่า นักธุรกิจ นักบริหาร ดารา นักร้อง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่



4 
 

เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อคนในหลายระดับ จนเกิดเป็นกระแสผู้หญิงกันอยู่ใน
ขณะนี้ เห็นได้จากการน่าเสนอของสื่อหลากหลายรูปแบบโดยใช้ผู้หญิงเป็นตัวน่าหรือเดินเรื่องที่มี
ความน่าสนใจ และสามารถท่าให้การสื่อสารนั้นประสบความส่าเร็จบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เรียก
ได้ว่าเป็นยุคที่ผู้หญิงก่าลังมา ถือได้ว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งที่ส่าคัญ 

บริษัท Caliper ซึ่งเป็นบริษัทให้ค่าปรึกษาด้านการจัดการให้กับองค์กรชั้นน่าทั่วโลกได้ศึกษา
ถึงข้อดีของการมีผู้น่าเป็นผู้หญิง พบว่า ผู้หญิงนั้นจะมีลักษณะการเป็นผู้น่าที่แตกต่างไปจากผู้ชาย 
ผู้น่าหญิงมีจุดเด่นอยู่ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นในการท่างานสูง และมีมนุษยสัมพันธ์
ดีกว่าผู้ชาย ท่าให้ผู้หญิงสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และได้รับรู้ข้อมูลจากทุกฝ่าย
ในการประเมินสถานการณ์ท่าให้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นย่ามากขึ้น  
นอกจากนี้ผู้น่าหญิงยังมีความสามารถในการโน้มน้าวใจหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนเห็นคล้อยตามตัวเองได้
เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วผู้หญิงมีลักษณะของการดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน  และพยายามที่จะเข้าใจพ้ืนฐาน
ความเป็นมาของแต่ละคน ท่าให้คนที่ท่างานภายใต้ผู้น่าหญิงรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าที่
เข้าใจพวกเขา และท่าให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามาก 

ในการศึกษาครั้งนี้ Caliper ได้ข้อสรุปที่ว่าผู้น่าหญิงมีคุณสมบัติเด่น ๆ อยู่ 4 อย่าง ที่ท่าให้
พวกเธอสามารถท่าหน้าที่ผู้น่าได้ดีเทียบเท่ากับผู้ชาย คุณสมบัติทั้ง 4 อย่างนี้คือ 

1. ผู้น่าหญิงมีแรงจูงใจในการท่างานมากกว่าผู้ชาย 
2. ผู้น่าหญิงมักจะโดนสบประมาทในที่ท่างานมาก่อน ท่าให้พวกเธอมีทัศนคติในด้านบวก

มากๆ และมีความพยายามมากกว่าคนอ่ืนที่จะท่างานนั้นให้ส่าเร็จ 
3. ผู้น่าหญิงสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นผู้น่าในการท่างานร่วมกันเป็นทีม

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
4. ผู้น่าหญิงมีความคิดนอกกรอบ และพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย 
จากข้อมูลข้างต้น ประกอบกับกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันแสวงหาภาพลักษณ์

(Branding) ด้วยนอกเหนือไปจากความพึงพอใจทางด้านกายภาพ เนื่องจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนๆ นั้นได้ จึงถือได้ว่าในปัจจุบันผู้สร้างแบรนด์ที่แท้จริงคือผู้บริโภค ไม่ใช่
ผู้ผลิต ผู้ผลิตจึงจ่าเป็นต้องพยายามรักษาภาพพจน์ของผู้บริโภคให้ได้ ไม่ให้มีการเลียนแบบหรือเจือปน
ได้ง่าย จึงมีความจ่าเป็นต้องสร้างผู้ประกอบการใหม่ สร้างคุณค่าทุนทางปัญญา (Added Value) เพ่ือ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจไทยด้วย
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์จึงเป็นการพยายามส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยดึงดูด มี
เอกลักษณ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยจุดแข็งของประเทศไทยก็คือ วัฒนธรรมไทยที่
เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นชัดเจน เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นหนึ่งในระดับนานาชาติ ยากแก่การ
เลียนแบบ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน่ามาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ไม่จ่าเป็นต้องมีต้นทุนสูง
แต่ขายได้ในราคาสูง ไม่เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตและกินส่วนต่างอย่างที่ผ่านมาเท่านั้น  

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ เมก จายานธ์ (Meg Jayanth, 2015) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก่าลัง
เป็นกลุ่มที่สร้างให้ธุรกิจเกมเจริญเติบโต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เพียงเล่นเกมฐานะผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังเอา
ตัวเองเข้าเป็นส่วนร่วมกับบุคลิกของผู้หญิงในเกมลักษณะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับตัวตนของผู้เล่นเอง
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และวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือประเทศ ดังนั้น จายานธ์ จึงย้่าว่ายังเป็นสิ่งที่แม้แต่อุตสาหกรรมเกมเอง
ก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้เลย  

จากข้อมูลทีน่าสนใจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
เศรษฐกิจไทย โดยใช้กระแสผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือทางเกมดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) 
รูปแบบเกมอีกรูปแบบหนึ่ง ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือจะ
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  สินค้าสร้างสรรค์ ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยได้อย่างเป็นระบบ และ
เพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ่านวนมหาศาล อีกทั้งยังสอดคล้องกับโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ที่เรียกว่า Thailand 4.0 ที่ถือว่า
ดิจิทัลคอนเทนท์รวมถึงธุรกิจทางดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งหลายด้วยเมล็ดพันธ์แห่งการเติบโตเสมือนทาง
เศรษฐกิจ (Seeding New Economy Growth Engines)  (ส่านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อ้างอิงใน Thailand Economic Business Review, 
2016) 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็น
ผู้น่าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 1.2.2 เพ่ือก่าหนดและตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิง
กระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 
1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิง
เป็นผู้น่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

INPUT     OUTPUT      OUTCOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการณ์ปัจจุบันของ
การพัฒนาดิจิทัลคอน
เทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิง
เป็นผู้ น่ า เ พ่ือเป็ นส่ วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจไทย 

รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์
นวัตกรรมการพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกม
ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่ งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 
 

นวัตกรรมการพัฒนาใน
เชิงรูปแบบดิจิทัลคอน
เทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิง
เป็นผู้น่ า เ พ่ือเป็นส่ วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจไทย 
(หลังการตรวจสอบดัชนี
ค ว ามสอดคล้ อ งขอ ง
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์
ด้ ว ย ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
สอดคล้อง ( IOC)  จาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ซ่ึง
ได้ก่าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1.4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1.4.1.1 ขอบเขตด้านประชากร  
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ่าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
   1) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดท่านโยบายและการด่าเนินนโยบายตามกลยุทธ์เพ่ือผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วย
เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่า 
   2) กลุ่มผู้ประกอบการในส่วนของผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ่าหน่าย 
   3) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง 
  1.4.1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   ผู้วิจัยท่าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ เพ่ือส่ารวจสภาพการณ์ปัจจุบัน และกระบวนทัศน์นวัตกรรมการ
พัฒนาของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย 
 1.4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.4.2.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคผลผลิตจากอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนท์ด้านเกม (End User) และผู้เล่นเกม (Gamer) ในเขตกรุงเทพมหานคร   
  1.4.2.2 ขอบเขตดา้นตัวแปรและการวัด 
   1) ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  ก. ตัวแปร (Independent Variables) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล  
ได้แก่ 
  เพศ ระบุเป็นเพศชายหรือหญิง วัดในระดับนามบัญญัติ  
    (Norminal Scale) 
  อายุ วัดในระดับนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
  ระดับการศึกษา วัดในระดับนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
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  รายได้ต่อเดือน วัดในระดับนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
  อาชีพ  วัดในระดับนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
  ข. ตัวแปร (Independent Variables) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่น
เกมของผู้บริโภค 
  ค. ตัวแปร (Independent Variables) เกี่ยวกับความส่าคัญของเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นผู้น่าในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมของผู้บริโภค 
 สามารถวัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์
ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยวัดตัวแปรด้วยการประเมินค่า
คะแนนระดับต่าง ๆ  
 มีความส่าคัญมากท่ีสุด  ก่าหนดค่าคะแนนเป็น 4 
 มีความส่าคัญมาก   ก่าหนดค่าคะแนนเป็น 3 
 มีความส่าคัญน้อย   ก่าหนดค่าคะแนนเป็น 2 
 ไม่ค่อยมีความส่าคัญเลย  ก่าหนดค่าคะแนนเป็น 1 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามเกณฑ์
ของ Taylor-Powell (2009) and Revilla, Saris and Krosnick (2014) 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.28-4.00 คะแนน มีความส่าคัญมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.52-3.27 คะแนน มีความส่าคัญมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.76-2.51 คะแนน มีความส่าคัญน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 คะแนน ไม่ค่อยมีความส่าคัญเลย 
 1.4.3 ขอบเขตกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ได้ท่าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต่ารา 
บทความ ผลงานวิจัยที่ได้มีการท่ามาก่อน และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ทที่มีความเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
ประกอบการก่าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยเมื่อเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2556 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึง 
เดือนเมษายน พ.ศ.2556 
 
 
 
   
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ในการเขียนรายงานผลการวิจัยทางผลการวิจัย ซึ่งจะปรากฏในบทที่ 4 นั้น เนื่องจากมี
หลายผู้ให้ข้อมูลส่าคัญมีความประสงค์ไม่อยากจะให้มีชื่อของท่านปรากฏในส่วนการอ้างอิงค่าพูด แต่ก็
ยินดีให้ความร่วมมือสัมภาษณ์ ดังนั้น เพ่ือจรรยาบรรณทางวิชาการ และทางการวิจัยคุณภาพ ซึ่งส่วน
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ใหญ่จะไม่นิยมน่าชื่อผู้ให้ข้อมูลส่าคัญมาอ้างอิง ยกเว้นผู้ให้ข้อมูลส่าคัญจะอนุญาตให้น่าชื่อมาอ้างอิงได้
ในส่วนการให้สัมภาษณ์ ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงไม่น่าชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่าคัญมาอ้างอิงในส่วน
สัมภาษณ์ของบทที่ 4 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่จะใช้เป็นการให้
รหัสตัวอักษร เช่น  กลุ่มที่ 1 ก็จะให้เป็น A1 โดยไม่มีล่าดับเลขที่ย่อยใดๆ เพ่ือป้องกันการเปิดเผย
ตัวตนผู้ให้ข้อมูล หากท่าย่อยลงไปอีกเป็น A1-1 ซ่ึงถ้าเรียงหรือไม่เรียงล่าดับก็จะรู้ได้ว่าเป็นผู้ใด แต่จะ
ใช้การอ้างความเชี่ยวชาญแทน เช่น กลุ่มตัวแทนจากหน่วย A1 หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
กลุ่ม A1 เป็นตัวอย่างส่าหรับกลุ่มงานภาครัฐ ของกลุ่มที่ 2 คือ B1 กลุ่มผู้ประกอบการในส่วนผู้ผลิต ผู้
ให้บริการ และผู้จัดจ่าหน่าย ก็จะเป็นไปในท่านองเดียวกันกับกลุ่ม A1 และกลุ่มที่ 3 คือ C1 คือกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องก็เช่นเดียวกัน 

 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 นวัตกรรมการพัฒนา หมายถึง รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่า 
จากผลการวิจัย ซึ่งต้องน่าไปตรวจสอบรูปแบบด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ให้เป็นที่ยอมรับในค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้ว รูปแบบดังกล่าวนี้
จึงจะถือเป็นรูปแบบเพ่ือน่าไปพัฒนาใช้ปฏิบัติได้ต่อไป 
 1.6.2 ดิจิทัลคอนเทนท์ หมายถึง สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อหรือการ
แสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุและโทรทัศน์ 
ตลอดจนโรงภาพยนตร์ รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเกมด้วย 
 1.6.3 เกมดิจิทัลคอนเทนท์ หมายถึง สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัลตามรูปแบบและการ
บริโภคเกมตาม 6 แนวของเกม คือ 1) เกมออนไลน์ 2) เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือ 3) เกม
คอนโซล 4) เกมแฮนด์เฮลด์ 5) เกมพีซี หรือ เกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเกมอาเขตหรือ
เครื่องเล่นเกม 
 1.6.4 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
พัฒนาสารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อหรือการแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัล
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนโรงภาพยนตร์ รวมถึงเนื้อหาหรือ
ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบเกมด้วย 
 1.6.5 อุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
พัฒนาสารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัลของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนประกอบส่าคัญของ
อุตสาหกรรมเกมโดยแบ่งประเภทตามแนวของเกมและชนิดหรือเนื้อหาของเกม 
 1.6.6 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการผลิตหรือให้บริการบนฐานของความรู้ มีทั้ง
การผลิตสินค้าที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และการบริการเชิงปัญญาหรือเชิงศิลปะที่จับต้องไม่ได้ แต่มี
เนื้อหาที่สร้างสาระเกิดการสร้างสรรค์มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและมุ่งตอบสนองตลาด ซึ่งอุตสาหกรรม
เกมดิจิทัลคอนเทนท์จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ตลอดจนกลุ่มสื่อที่เป็นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ 
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 1.6.7 ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หมายถึง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของฮาวกินส์ (2010) น่ามาประยุกต์กับนโยบาย Thailand 4.0 และการก่าหนดกรอบรูปแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 1.6.8 เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่า หมายถึง เกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่ใช้ตัวละครหลักผู้หญิง 
 1.6.9 กระบวนทัศน์ หมายถึง รูปแบบเชิงวิสัยทัศน์ของผลการวิจัยที่บูรณาการจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบแบบสอบถาม  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลที่เกิดจากการศึกษาวิจัย จะได้ประโยชน์ที่ส่าคัญคือ 
 1.7.1 ได้ทราบถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็น
ผู้น่า 
 1.7.2 ได้รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นผู้น่า 
 1.7.3 เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกม ตลอดจนภาครัฐ โดยกระทรวงดิจิทัล
คอนเทนท์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใช้ดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่า 
 
1.8 ค ำถำมน ำวิจัย 

1.8.1 สภาพการณ์ปัจจุบันของดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเป็นอย่างไร 
1.8.2 การก่าหนดและตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิง 

กระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น่าเป็นอย่างไร 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิง
เป็นตัวละครหลัก” ในครั้งนี้ได้น าแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้กรอบการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
 2.2 แนวคิดอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Industry) 
 2.3 แนวคิดอุตสาหกรรมเกมไทย (Thai Game Industry) 
 2.4 แนวคิดของการพัฒนาเกม (Game Development Theory) 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับสตรีนิยม (Feminism) 
 2.6 แนวคิดสตรีนิยมในเกม (Feminism in Game) 
 2.7 แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนา (Innovation Development) 
 2.8 แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ทั้งเพ่ือใช้ประโยชน์ในวงจ ากัดและเพ่ือ
การพาณิชย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังได้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และบูรณาการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมออกแบบ และเครือข่าย
วิสาหกิจสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพ่ือการส่งออกเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามกลไกและนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ความชัดเจนของนโยบาย การบูรณาการของแผน
และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นยังเป็นสิ่งที่ต้องการการพัฒนา และผลักดัน
อย่างเป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ที่รัฐบาลต้องการ
พัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังเห็นภาพชัดเจนจากในช่วงต้นปี พ.ศ.  2559 รอง
นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้น าคณะที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
องค์กรอิสระและภาคเอกชน รวมถึงบีโอไอ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเดินทางเยือนประเทศ
เกาหลีใต้และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding MOU) จ านวน 2 
ฉบับ ได้แก่ MOU ระหว่าง Korea Creative Content Agency (KOCCA) กับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และ MOU ระหว่าง Korean Craft and Design Foundation (KCDF) กับศูนย์ศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) นอกจากนี้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดนิยามว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือแนวคิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การสร้างสรรค์งาน (Creativity  
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Hawskins ที่งานวิจัยนี้น ามาใช้) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) ที่ เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัมนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ (ซึ่งประยุกต์ได้กับการท าซ้ าหรือน ามาท าใหม่จากการคิดสร้างสรรค์ 
Repetition) (โดยประยุกต์อ้างอิงจากวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ, 2559, น.6-9) 
 นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่ม แบ่งประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวคิดการผลิตหรือ
ให้บริการบนฐานความรู้ มีทั้งการผลิตสินค้าที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และการบริการเชิงปัญญาหรือ
เชิงศิลปะที่จับต้องไม่ได้ แต่มีเนื้อหา (Content) ที่สร้างสาระเกิดการสร้างสรรค์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และมุ่งตอบสนองตลาด ซึ่งได้แก่ 1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรม ประเพณีความเชื่อ และ
สภาพสังคม เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกรแสดงออกทางวัมนธรรมแบบดั้งเดิม 
(Traditional Cultural Expresion) เช่นศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น และ
กลุ่มที่ตั้งทางวัมนธรรม(Cultural Site) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น 2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะ
และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รุปปั้น ภาพถ่าย และ
วัตถุโบราณ เป็นต้น ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การ
เต้นร า โอเปรา ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น 3) ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิต
งานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing and 
Printed Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสิ่ งตี พิมพ์อ่ืน  ๆ เป็นต้น และงานโสตทัศน์  
(Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศอ่ืนๆ เป็นต้น และ 4) ประเภทกลุ่ม
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน (Function Creation) เป็นกลุ่ม 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่นการออกแบบภายใน กราฟฟิก แฟชั่น อัญมณี และเกม 
(www.km.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=445)  
 Hawkins (2010 : 8) ผู้ริ เริ่มแนวคิดเศรษฐฏิจสร้างสรรค์ ให้ค านิยามของเศรษฐฏิจ
สร้างสรรค์ล่าสุดแบบสั้นและกระชับขึ้นว่า คือ การสร้างสรรค์ เป็นการใช้ความคิดใหม่เพ่ือสร้างสิ่งใหม่
จากความคิดหรื อสรุ ป ได้ ง่ ายขึ้ นคื อ  ความเก่ ง ในความถนั ด  ( Hawkins, 2007, p.9)  โดย 
Stankeviciene, Levickaite, Braskute และ Noreikaite (2011) ให้การวิจารณ์ว่าแนวคิด Hawkins 
นี้ เป็นการมองการสร้างสรรค์ในเชิงจิตวิทยาและแนวมองความเป็นประวัติศาสตร์ของมนาย์ทั้งหมด 
ความคิดสร้างสรรค์คือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และเป็นขอบเขตระหว่างการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดมาจากนักจิตวิทยาอย่าง Margaret Boden (2003) แห่งมหาวิทยาลัยซัสเซ็ค 
(University of Sussex) ที่ให้แนวคิดเรื่องจิตวิทยาการสร้างสรรค์ P-Creativity (Psychological 
Creativity) ที่เชื่อมต่อกับเรื่องจิตใจส่วนบุคคลในแนวคิดของ (Hawkins, 2007, p.8) เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ Boden อีกเช่นกัน เรื่องความคิดสร้างสรรค์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Creativity) 
ดังนั้น Hawkins (2010, p.10) จึงสรุปแนวคิดของตัวเองว่า การคิดสร้างสรรค์บ่อยครั้ งชี้น าสู่
นวัตกรรม แต่นวัตกรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นอยู่กับการแสดงออกส่วนบุคคลของคนที่ต้องการให้
ตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ แล้วในเมื่อความคิดขยายความอธิบายได้และสู่การปฏิบัติได้ก็คือ หมายถึง
กระบวนการทางความคิดที่อยู่ในรูปของสิ่งจับต้องได้ Hawkins (2007, p.10) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

http://www.km.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=445
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Parrish (2007, p.7) ที่มีความเห็นว่า การสร้างสรรค์อยู่รอบตัวเรา เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงความ
มุ่งหวังได้หลากหลาย 
 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้เห็นว่า  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์น ามาใช้ในการวิจัยนี้ได้ ก็จะแสดง
คุณลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Hawkins (2010, p.5) ที่สรุปว่า การรังสรรค์
การสร้างสรรค์ (Creation) นั้น เป็นไปตามการยอมรับกันในปัจจุบัน แนวคิดที่จะอธิบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ดีที่สุด คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการจัดการอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สื่อ 
โทรคมนาคม ซอฟท์แวร์ ชีววิทยา การแพทย์ การศึกษา การผลิตทางอุตสาหกรรม และแม้แต่การ
เกษตรกรรม ทุกคนล้วนเป็นนักสร้างสรรค์ที่บอกคุณภาพในตัวตนเองได้ มากกว่านั้นยังแสดงให้เห็น
คุณภาพทางความคิดท ามาค้าขายได้อีกด้วย (Levickaite, 2010, p.203) 
 เพ่ือให้เห็นความเด่นชัดของแนวคิดข้างต้นทั้งหมด ขอน าคุณลักษณะของแนวคิดสร้างสรรค์ 
Hawkins ล่าสุดคือปี ค.ศ. 2010 ที่น าหลายผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายมาร่วมพิจารณา ได้แก่ Flew (2004) Charles Leadbeater (2008) ซึ่งเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในแนวคิดใหม่ของ Hawkins (2010, p.5) นี้เขาให้ความเห็นว่า ควรเรียกว่า เศรษฐกิจการ
ท าซ้ าหรือน ามาท าใหม่จากการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประยุกต์ได้กับ Repetitive Economy เป็น
กระบวนการที่อยู่บนพ้ืนฐานของการคิดสร้างสรรค์ (Creative) ที่จับต้องได้กับระบบคิดเดิมที่ยังมี
ความเป็นนามธรรม ซึ่งเป็นไปในลักษณะดังกล่าวนี้ คือ  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่ 
 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวคิดเดิม 
ใช้การสร้างสรรค์ (Creativity) 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ 
การน้ามาท้าซ ้าหรือน้ามาท้าใหม่ 

จากการคิดสร้างสรรค์ (Repitition) 
1. ใช้ความหลากหลาย 1. มีการขยายต่อเติม 
2. ยังเป็นแนวคิด 2. มีความเด่นชัด 
3. เพียงต้องการท้าทายหรือทดลองตลาด 3. ตอบค าถามชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีปัญหาอยู่ใน  

   ชีวิตประจ าวัน 
4. ต้องการผลสะท้อนกลับจากผู้บริโภค 
   ตอบรับ/ไม่ตอบรับ 

4. มุ่งให้การศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ 

5. เพียงต้องการเข้าถึงก่อนแล้วค่อยควานหา   
   กลุ่มเป้าหมาย 

5. ควบคุมเลย 

6. มีความเป็นอิสระต่ าหรือมีความเป็นอิสระสูง
ใน  
   ตลาดการขาย ขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ 

6. มีความเป็นอิสระสูง เพราะเป็นเสมือนการต่อ  
   ยอดความส าเร็จจากผู้ท าการตลาดไว้ก่อน
หน้า 

7. มีความซับซ้อน 7. มีความง่าย/ต้องคิดให้ง่าย 
8. มุ่งคุณภาพ 8. มุ่งขยายปริมาณ 
9. การคิดสร้างสรรค์มักมองเชิงระบบและมอง 
   ทั้งหมด 

9. คิดสร้างสรรค์เป็นส่วนๆ และประเมินการได้  
   ประโยชน์ 

10. มองเป็นความสัมพันธ์แบบวัฏจักร 10. มองเป็นเส้นตรง และแบบกระบวนการ
เดียว 
     ครบทุกอย่าง  
    (One Process on Line/Linear) 

11. ระบบอนาล็อก 11. ระบบดิจิทัสและมุ่งที่เนื้อหาสารัตถะ   
     (Content) 

12. เป็นกระบวนการและเชิงความร่วมมือ 12. ใช้กิจกรรม/การแข่งขัน 
13. ยังเป็นนามธรรมเชิงจิตวิสัย 13. เป็นวัตถุวิสัยจับต้องได้เสมือนมีร่างกาย 
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 ดังนั้นโดยสรุป เพ่ือใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับงานวิจัยนี้  จากแนวคิด Hawkins 
(2010, p.5) ที่น ามาอ้างอิงเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดในงานวิจัยนี้ ขอน ามาประยุกต์ใช้กับการก าหนด
กรอบรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เป็นหลักสอดคล้องกับการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืนของนโยบายของรัฐ ที่พ่ึงพิงกรอบแนวคิดรูปแบบของเศรษฐฏิจสร้างสรรค์ที่เป็นรูปแบบส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งงานวิจัยนี้ให้ความสนใจ 
 
2.2 แนวคิดอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Industry) 

ดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) คือ สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อ หรือ
การแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือแม้แต่โทรทัศน์ 
หรือโรงภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก” ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ทั่ว
โลกมีมูลค่าตลาดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น ความก้าวหน้า
และการหลอมรวมกันของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายและ
ซอฟท์แวร์ที่ทั่วโลกเริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุค 3G 4G ดังนั้นงานวิจัยของ NEWZOO (2016) อ้างถึงใน 
Strategy+Marketing Magazine (2016) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงการคาดการณ์การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและตลาดเกมทั่วโลก ในปี  

ค.ศ. 2016-2019 
 

ปี ค.ศ. มูลค่าตลาดเกมทั่วโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนรายได้ที่มาจาก 
PC/MMO คิดเป็นร้อยละ 

2016 
2017 
2018 
2019 

99.6 
106.5 
112.5 
118.5 

27 
26 
26 
25 

 
ที่มา: NEWZOO, 2016 อ้างถึงใน Strategy+Marketing Magazine, 2016, p.48 
ค้าอธิบายค้าในตาราง PC   คือ PC DLC (Downloadable Content) เนื้อหาการดาวน์โหลด  

MMO  คือ Pay-to-Play เล่นเกมที่ต้องจ่าย  
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ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือให้ เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมและตลาดเกมทั่วโลกมีความ
เจริญเติบโตอย่างมากก็จะแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินในปีปัจจุบันที่มีถึง 74.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ แยกได้
ดังนี้ 

เล่นเกมบนมือถือ (Mobile)  ดิจิทัล (Digital Console) 
22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
การค้าปลีก (Retail)   เล่นเกมต้องจ่าย (Pay-to-Play MMO) 
19.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ  2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เล่นฟรี (Free-to-Play MMO)  เกมวิดีโอ (Gaming Video Content) 
8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ   1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สังคม (Social)    การแข่งขันเกมออนไลน์ (eSports) 
7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ   612 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ดาวน์โหลดเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ เกมเสมือนจริง (Virtual Reality) 
ส่วนบุคคล     225 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(PC DLC: Downloadable Content)  
7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ     

ที่มา : Superdataresearch, 2016 อ้างจาก Strategy+Marketing Magazine, 2016, p.48 
 
 จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและตลาดเกมดิจิทัลคอนเทนท์ ส่งผลให้ตลาดเกมใน
ประเทศไทยตามรอยของโลก โดยเฉพาะเกมออนไลน์และเกมมือถือที่เป็นผลมาจากความส าเร็จของ
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ เห็นได้ชัดจากความส าเร็จของบริษัทท าเกม จ ากัด ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ
ประกวดผลงานซอฟท์แวร์ดีเด่นแห่งชาติของโครงการประกวดผลงานด้านซอฟท์แวร์แห่งชาติ 
(Thailand ICT Awards: TICTA) 2014 (ช่อแก้ว ประสงค์สม, 2558) อีกทั้งแนวโน้มที่ประเทศไทย
สามารถยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได้โดยเฉพาะเกมบนมือถือ
ที่สอดคล้องตามตลาดโลก เห็นได้จาก ปอม โชติกุลธนชัย และนันทนาฎ กฤษณจินดา (2558) 
ชี้ให้เห็นถึงเรื่องนี้ได้จากนักพัฒนาเกมของไทยได้พาเกมสัญชาติไทย เช่น เกมกิ้งก่ากินลูกกวาด ติด
อันดับโลกแล้วด้วยทีมพัฒนาที่เป็นคนไทยเพียง 2 คน 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยมีอนาคตที่สดใส จนมีการ
คาดว่าไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมน าร่องในการ
เพ่ิมมูลค่าและศักยภาพแก่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาของส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ที่พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 มีอัตราการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องถึงร้อยละ 8.64  
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 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นและน าไปสู่การศึกษาในแนวคิดอ่ืนต่อไปของการทบทวน
วรรณกรรมก็จะแสดงให้เห็นแนวคิดของภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ที่ให้เห็นความสัมพันธ์
กับอุตสาหกรรมเกมได้จากการแบ่งกลุ่มกันเอง ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยก็ยึดตามแนวดังกล่าว
ด้วย 

ดังนั้น ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. แอนิเมชั่น (Animation Industry) อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 
กลุ่ม ตามลักษณะงานและการผลิต ได้แก่ 
 1.1 Long Form Animation ได้แก่ Animation Feature-Film และ Animation TV  
Series รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นในรูปแบบ VCD และ DVD 
 1.2 Short Form Animation ได้แก่ งานโฆษณาหรือมิวสิควีดีโอ 
 1.3 CG Services ไ ด้ แ ก่  ง าน  Computer Graphic ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง ร ว มถึ ง ง าน  Post 
Production, Visual Effects, และ Presentation ทั้งในกลุ่มงานบันเทิงและสถาปัตยกรรม 

2. เกม (Games Industry) อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 
แนวของเกม (Platform) ตามรูปแบบและการบริโภคเกมที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ 
 2.1 เกมออนไลน์ (Online Game) คือ เกมท่ีให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีการ 
เล่นผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนที่เล่นพร้อมกันและมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interact) กันในเกมออนไลน์ 
 2.2 เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือ (Mobile Game) คือ เกมที่มีการเล่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมาร์ทโฟน แทปเล็ต 
 2.3 เกมคอนโซล หรือ Console Game คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไว้เพ่ือเล่นเกมโดยเฉพาะ
และสามารถต่อกับจอแสดงภาพและอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมอ่ืนๆ เพ่ือการเล่นเกมได ้
 2.4 เกมแฮนด์เฮลด์ (Handheld Game) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เครื่องเล่นวีดีโอเกมชนิด
พกพาที่ตัวเครื่องมีจอแสดงภาพประกอบอยู่แล้วด้วยพร้อมทั้งหน่วยความจ า เพ่ือให้สามารถบรรจุเกม
ลงเครื่องและพร้อมในการเล่นเกมได้อย่างสะดวก 
 2.5 เกมพีซี (PC Offline Game) คือ เกมที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของเกมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยรูปแบบของซอฟต์แวร์มีทั้ งที่ เป็น แผ่น CD, DVD หรือการดาวน์โหลดจาก
อินเตอร์เน็ต (Web Portals) โดยสามารถเล่นได้คนเดียวจนถึงจ านวนหลายคน 
 2.6 เกมอาเขต (Arcade Game) คือ เครื่องเล่นเกมหรือตู้เกมประเภทหยอดเหรียญ 
 จากข้างต้นที่แสดงให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลท์คอนเทนท์กับความเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเกม จากการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้เข้าถึงอุตสาหกรรมเกมอย่างแท้จริงนั้น มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงภาพรวม ความหมาย สถานภาพลักษณะและประเภท
ของอุตสาหกรรมเกมอย่างอย่างลึกซึ้ง เพ่ือจะได้สามารถน าไปต่อยอดในการผลิตเกมที่มีตัวละคร
ผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักออกมาได้อย่างตรงจุด และมีความเป็นไปได้ในการเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดอุตสาหกรรมเกม
ไทย (Game Industry) มาประกอบการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่อไป 
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3. การพัฒนาและครอบครองลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ (Character Development & 
Licensing Industry)  

 อุตสาหกรรมการพัฒนาและครอบครองลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ จัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์ เพราะหากตัวคาแรกเตอร์ประสบความส าเร็จ จะ
เป็นจุดเชื่อมโยงให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น การพิถีพิถันในการสร้างตัวคาแรกเตอร์จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
2.3 แนวคิดอุตสาหกรรมเกมไทย (Game Industry) 

อุตสาหรรมเกม เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาเกมประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
อุตสาหกรรมเกมนั้นประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ดังนี้ (ศูนย์เทนโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549) 

2.3.1 ฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องส าหรับใช้ในการเล่นเกม 
2.3.2 ซอร์ฟแวร์ 

 2.3.2.1 ซอร์ฟแวร์เกมแบบจัดจ าหน่ายทั่วไป และแบบที่ผู้เล่นเข้าไปดาวน์โหลดหรือ 
สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือเล่นเกม 
 2.3.1.2 ซอร์ฟแวร์ส าหรับช่วยในการพัฒนาเกม (Middle Software) โดยแนวคิด 
ดังกล่าวน ามาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2549) ของรายงานการ
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่องสถานภาพและแนวโน้มอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ยังให้แนวคิดต่อไปอีกคือ 
การแบ่งประเภทของเกมมีการใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 2 แบบ คือ การแบ่งตามแนวของเกม Platform 
โดยเกมมีทั้งหมด 6 แนวของเกมด้วยกัน ได้แก่ เครื่องเล่นเกม (Arcade Game) เกมออนไลน์ (Online 
Game) เกมคอนโซล (Console Game) เกมบนมือถือ (Mobile Game) และ เกมบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์/เกมพีซี (PC Game)  และการแบ่งอีกประเภทหนึ่งคือ การแบ่งตามชนิดหรือเนื้อหาของ
เกม (Genre) อาทิ Action, Shooting, RPG เป็นต้น  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากการเก็บข้อมูลและแบ่งประเภทของเกมที่ได้จากการ
ประชุมหารือร่วมของ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหงชาติ (องค์การมหาชน) : SiPA 
(Software Industry Promotion Agency (Public Organization)) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (International Institute for Trade and Development 
(Public Organization)) และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมไทย ประกอบกับการศึกษา
เทียบเคียงการแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเกมในประเทศเกาหลีตามรายงาน The Rise of Korean 
Games 2007 จัดท าโดย ส านักงานตัวแทนอุตสาหกรรมเกมเกาหลี (Korean Game Industry 
Agency) มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาและปรับเพิ่มในส่วนของเกมที่มีเพ่ิมข้ึนในตลาด ดังนี้ 
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การแบ่งอุตสาหกรรมเกมตามแนวของเกม (Platform) โดยเกมมีทั งหมด 6 แนวของเกม  
ดังนี้ 

1. เกมออนไลน์ (Online Game) คือ เกมที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีการเล่น
ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนที่เล่นพร้อมกันและมี
ปฏิสัมพันธ์กัน (Interact) ในเกมออนไลน์ 

2. เกมมือถือ (Mobile Game) คือ เกมท่ีมีการเล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
3. เกมคอนโซล (Console Game) คือ เกมบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไว้เพ่ือใช้เล่นเกมโดยเฉพาะ

และสามารถต่อกับจอแสดงภาพและอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมอ่ืนๆ เพ่ือการเล่นเกมได ้
4. เกมแฮนด์เฮลด์ (Handheld Game) คือ เกมบนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องเล่นวีดีโอเกม

พกพาที่ตัวเครื่องมีจอแสดงภาพประกอบอยู่แล้วด้วยพร้อมทั้งหน่วยความจ า เพ่ือให้สามารถบรรจุเกม
ลงเครื่องและพร้อมในการเล่นเกมได้อย่างสะดวก 

การแบ่งอุตสาหกรรมเกมตามประเภทของเกม ดังนี้ 
1. เกมออนไลน์ (Online Game) เกมออนไลน์เริ่มให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2554 โดยมีเกมออนไลน์เปิดบริการในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันรวม 55 เกม ซึ่งปิดการให้บริการไป
แล้ว 16 เกมและยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 39 เกม 

2. เกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Game) การเจริญเติบโตเริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2550 มีจ านวน
ผู้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 42 ล้านคน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน โดย
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ปัจจุบันสามารถรองรับดิจิทัลท์คอนเทนท์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และท าให้
ตลาดเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3. ซอร์ฟแวร์เกมคอนโซล (Console Game) ปัจจุบันเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เป็นที่นิยม 
เล่นและยังมีจ าหน่ายในประเทศไทย มี 4 แบบ คือ PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 และ 
Nintendo Wii โดยแผ่นเกมคอนโซลที่มีจ าหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 6 แผ่นต่อปี 
รวมเป็นมูลค่าตลาดเกมคอนโซล 850 ล้านบาท  

4. ซอร์ฟแวร์แฮนด์เฮลด์เกม (Handhel Game) ปัจจุบันเครื่องเกมแฮนด์เฮลด์ที่เป็นที่นิยม
และยังมีจ าหน่ายอยู่ในประเทศไทยมีอยู่  2 รูปแบบ คือ Nintendo DS Lite และ PlayStation 
Portable (PSP) โดยได้มีบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายซอร์ฟแวร์เกมนี้อย่างถูก
กฎหมายในประเทศไทย คือ Electronic Art World Thailand (EA Thailand) 

5. เกมพีซีออฟไลน์ (PC Offine Game) เกมพีซีออฟไลน์มีจ านวนมากได้รับการพัฒนาเนื้อ
เรื่องและรูปแบบมาจากภาพยนตร์ เช่น Harry Potter, Shrek, Spiderman etc. ส าหรับประเทศ
ไทย เกมต้มย ากุ้งเป็นเกมแรกที่ผลิตขึ้นโดยคนไทย โดยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความน าเร็จของ
ภาพยนตร์ต้มย ากุ้ง โดยได้ออกสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2547 และมียอกขายประมาณ 30,000 แผ่น 

  เกมพีซีออฟไลน์ที่ได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทย คือ เกมเพ่ือการศึกษา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดจนท าให้มีการ
ผลิตในรูปแบบของ Series ออกมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
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  เกมพีซีออฟไลน์เป็นเกมที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีรูปแบบซับซ้อนและเสมือนจริง โดยใช้
เทคนิค 3D Animation และ Special Effects แต่ความนิยมในเกมประเภทนี้กลับค่อยลดลงเนื่องจาก
ข้อจ ากัดบางประการของการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเล่นเกมออนไลน์นั้ นได้รับ
ความนิยมจากผู้เล่นเกมในทุกระดับมากกว่าเกมประเภทอ่ืน ๆ 
  6. เกมอาเขต หรือเครื่องเล่นเกม (Arcade Game) เกมอาเขตในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ 
 6.1 เครื่องเล่นเกมอาเขตท่ีผลิตโดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐาน เช่น เครื่องเล่นเกม 
ที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของ SEGA และ NAMCO 
 6.2 เครื่องเล่นเกมอาเขตที่ผลิตโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Computer) โดยเกมที่เป็น
ที่นิยม เช่น เกมจับผิด และเกมเศรษฐี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้เกิดความลุ่มลึกยิ่งึ้นก็จะได้น าการเปรียบเทียบการจัดแบ่ง
ประเภทของเกมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากต่างประเทศพร้อมกันให้ค านิยสมมาแสดงดังปรากฏใน
ตารางที่ และตารางท่ี ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 การจัดแบ่งประเภทของเกมโดยเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 

 การแบ่งประเภทผลงานเกม 
ส านักงานตัวแทน
อุตสาหกรรมเกมเกาหลี 
(Korea Game Industry 
Agency) 

เกม
ออนไลน์ 
Online 
Game 

เกมบน
มือถือ

Mobile 
Game 

- - เกมบน
พีซี 
PC 

Game 

เกม 
อาเขต 
Arcade 
Game 

วิดีโอเกม
Video 
Game 

ไพร้ซวอเทอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เพื่อการตลาดโลกาภิวัตน์ 
PricewaterhouseCoopers 
(for Global Market) 

เกม
ออนไลน์
Online 
Game 

- เกม
คอนโซล 
Console 

แฮนด์เอลด์ 
Handheld 

เกมบน
พีซี 
PC 

Game 

- เกมไร้
สาย 

Wireless 

หนังสือปกขาวดิจิทัลคอน
เทนท์ประเทศไทย 2007 
Thailand’s Digital 
Content White Paper: 
2007 

A2( เกมบน
มือถือ

Mobile 
Game 

เกม
คอนโซล  
Console 

แฮนด์เอลด์  
Handheld 

เกม
บนพีซี 

PC 
Game 

เกม 
อาเขต 
Arcade 
Game 

- 

 
 
ตารางท่ี 2.4 ค านิยามและการแบ่งประเภทของ Animation และ Game ในประเทศไทย 
 

ประเภท 
ค้านิยามและการแบ่งประเภทของ Animation  

และ Game ในประเทศไทย 
1. แอนิเมชั่น การ์ตูน และลักษณะ   
  Animation, Cartoon & 
Charactors 

การสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดเรื่องราวโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะ
อยู่ 

 ในลักษณะการ์ตูน ลายเส้น 2 มิติ (2D) ปละหรือลักษณะ 
3 มิติ  (3D)  รวมถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ตัวละคร 
(Caracter)  เ พ่ื อ ใช้ เ ป็ นหุ่ น จ า ล อง  ( Model)  เ พ่ื อ
ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหว 

2. การใช้คอมพิว เตอร์ สร้ า งสรรค์
ผลงาน  
   Computer-generated Imagery  
   (CGI) 

ภาพเคลื่อนไหว (Animated Graphic) ซึ่งเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานโดยเผยแพร่
ผ่านงานทางภาพยนตร์ (Feature Film) โทรทัศน์และวีดี
ทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ประเภท 
ค้านิยามและการแบ่งประเภทของ Animation 

และ Game ในประเทศไทย 
3. การน าเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

   Web-based Application 
แอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านบราวเซอร์หรือใช้ 
http (Hypertext Transfer Protocol เป็ น โปร โตคอล
หลักในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ใน
รูปแบบของภาษา html หรือภาษาอ่ืน ๆ) ส่วนมากจะ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Thin-client Tier (Web Browser), 
Presentation Tier (Web server), Application Tier 
(Application Server) และ Database Tier 

4. ระบบป้อนข้อมูลหรือค าสั่งจากผู้ใช้ที่  
   ตอบสนองแบบเฉียบพลัน 
   Interactive Application 

แอพพลิ เคชั่นหรือระบบที่ครอบคลุมถึงการน าเสนอ
Multimedia Object ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้
สามารถปฎิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือระบบการป้อน
ข้อมูลหรือค าสั่ งจากผู้ ใช้และได้รับการตอบสนองใน
รูปแบบมัลติมีเดียโดยมีการออกแบบและก าหนดแนวทาง
หรือลักษณะที่ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่น หรือระบบ
ไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่นหรือระบบ ได้แก่ 
เ กมแบบ เ ฉี ยบพลั น  ( Interactive Game)  ที วี แ บบ
ปฏิสัมพันธ์/เฉียบพลัน (Interactive TV) ภาพยนตร์ดิจิทัล 
(Digital Movies)  และระบบป้ อนข้ อมู ล เสมือนจริ ง 
(Virtual Reality Applications) 

5. ช่องทางการเล่นเกมบนมือถือ 
   Game เช่น Windows-Based,   
   Mobile 

ซอร์ฟแวร์ประเภทบันเทิงซึ่งท างานบนอุปกรณ์ต่างๆที่
ประกอบด้วยกราฟฟิกและการโปรแกรมมิ่ง มีกฎ กติกา 
เงื่อนไขของเกมให้ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านตามกฎได้ 

6. การให้เนื้อหาการบริการพ้ืนที่  
   Wireless Location-Based 
   Services Content เช่น มือถือ   
   (Mobile) แนวของเกม (Platform)  
   เกมคอนโซล (Console) เกมพีดีเอ  
   (PDA) เกม ออนไลน์ (Online  
   Game) ผู้เล่นหลายคนบนออนไลน์  
   (Massive Multi-Player Online  
   Game:  MMOG) เป็นต้น 

ข้อมูล (Content) ส าหรับการให้บริการพ้ืนที่ (Location-
based Service) โดยผ่านอุปกรณ์ไร้สายผู้ ใช้สามารถ
ต่อเชื่อมเข้ากับระบบและดึงข้อมูล(Content) ผ่านอุปกรณ์
ไร้สาย ได้แก่ มือถือ (Mobile)อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) 
มิวสิคออนดีมานต์  (Music-on-Demand) วิดีโอออนดี
มานต์ (Video-on-Demand)อี-เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ (E-
entertainment) ไ ร้ ส า ย  ( Wireless)   ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
(Advertising) บอรดแบรนด์ (Broadbrand Advertising) 
( Multimedia Messaging)  ร ว ม ถึ ง  เ ก ม บ น พ้ื น ที่  
(Location-based Gaming)  และ ความสนุกบนพ้ืนที่  
(Location-based Enterment) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ประเภท 
ค้านิยามและการแบ่งประเภทของ Animation 

และ Game ในประเทศไทย 
 ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์และหรือ วีดีทัศน์ประเภทต่างๆ 

เช่น วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD) เป็นต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
เ ป็ น เ ครื่ อ งมื อช่ ว ย ในการสร้ า ง ส ร รค์ ง าน เ พ่ื อ ให้
ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวมีความสมจริงและหรือมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

7. ภาพเทคนิคพิเศษ Visual Effects การสร้างภาพเทคนิคพิเศษเพ่ือใช้งานภาพเคลื่อนไหว 
(Motion Pictures) ของภาพยนตร์ (Feature Film) งาน  

8. ระบบป้อนข้อมูลวิดีโอ 
   คอนเฟอร์เรนซ์ Multimedia Video  
   Conferencing Applications 

แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุม และหรือติดต่อ
ประสานงานระยะไกล โดยส่วนมากแล้วจะประกอบด้วย
ระบบเสียงแบบเรียลไทม์ (Real-time Audio) วีดีโอและ
แอพพลิเคชั่นในการวาดภาพร่วมกัน (Shared Drawing 
Application) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เช่น 
Webcast, e-Seminar, Online Collaborative Work 
เป็นต้น 

9. อี-เลินนิ่งคอนเทนท์ กับบอรดแบรนด์  
   และมัลติมีเดีย E-learning Content   
   via Broadband and Multimedia 

สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้แพร่ภาพหรือข้อมูลได้บนเทคโนโลยีบรอดแบรนด์
หรืออินเทอร์ เน็ตมี เนื้อหาข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและมีศีลธรรมโดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดย
ตัว อักษร (Text) รูปภาพ (Image, Graphic) และหรือ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ 3 มิติ (3D) และหรือมี
เสียงประกอบการบรรยาย 

10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     CAI (Computer-aided  
     Instruction) 

สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ที่ ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น ใ น รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่ช่วยสร้างหรือการ
ด าเนินการเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของภาพเนื้อหา
ข้อมูลจะใช้เพ่ือเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือ
เพ่ือใช้เป็นบทเรียน ด้านการศึกษาที่มีศีลธรรมและสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและการเรียนรู้  โดยเนื้อหาจะถูก
บรรยายโดยตัวอักษร(Text) รูปภาพ (Image, Graphic) 
และหรือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ 3 มิต(ิ3D) และ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ประเภท 
ค้านิยามและการแบ่งประเภทของ Animation 

และ Game ในประเทศไทย 
 หรือมีเสียงประกอบซึ่งสามารถบันทึกลงบนหรือเรียกใช้

งานได้จากแผ่น บรรจุข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่น
ซีดีรอมหรือแผ่นบรรจุข้อมูลที่ใช้วิทยากรที่ทันสมัยขึ้น เป็น
ต้น 
 

 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้วนั้น ผู้วิจัยใช้การแบ่งการศึกษาตามแนวของ
เกม Platforms ในการแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเกมใน การศึกษาเรื่อง“นวัตกรรมการดิจิทัล
คอนเทนต์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทบทวนวรรณกรรมในแนวคิดของการพัฒนาเกมในหัวข้อต่อไป ดัง
จะกล่าวถึงต่อไป 
 
2.4 แนวคิดของการพัฒนาเกม (Game Development Theory) 
 ในแนวคิดของการพัฒนาเกมมีเรื่องที่จะศึกษา ดังนี้ 
 2.4.1 ขั้นตอนในการพัฒนาเกมด้วยการออกแบบและการพัฒนาเกม 
 2.4.2 ขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดและท าการทดสอบก่อนน าเกมออกสู่ตลาด 
 

2.4.1 ขั นตอนในการพัฒนาเกมด้วยการออกแบบและการพัฒนาเกม 
 2.4.1.1 ขั้นตอนในการพัฒนาเกม 
 ขั้นตอนของการพัฒนาเกม ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการ 
ออกแบบ (Design) และข้ันตอนการพัฒนาเกม โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Clara Centeno (2013) 
ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ประกอบด้วย 
  1.1) การออกแบบเนื้อเรื่องของเกม  
   เกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีนั้นจะท าให้เกมมีคุณค่าน่าประทับใจกับผู้เล่นซ่ึง
อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ หรืออิงจากนวนิยาย ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการออกแบบเนื้อเรื่องของเกม
นั้นจึงต้องใช้จินตนาการเป็นอย่างมาก และต้องศึกษาล าดับเหตุการณ์ให้ออกมาไม่วกวนจนผู้เล่นรู้สึก
งง และไม่อยากเล่น ด าเนินเนื้อเรื่องต่อไปได้ตามระดับการเล่นที่ค่อยๆ เพ่ิมระดับไปเรื่อยๆ จากง่าย
ไปยากต้องท าให้ผู้เล่นรู้สึกไม่น่าเบื่อและก าเนิดความรู้สึกอยากเอาชนะในที่สุด โดยเฉพาะส าคัญที่สุด
ต้องสร้างเม็ดเงินให้ได้ถึงพันล้าน ดังเช่นที่ Kerr (2006) ใช้ค าว่า “Enjoyed by Million of People” 
และ Kerr (2011) อธิบายให้เห็นว่าโลกของเกมดิจิทัลคอนเทนท์นั้นคาดการณ์ว่าขยายตัวอย่างมาก 
จากเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเกมใน ปีค.ศ. 2011 ถึง 56 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถเข้าถึง
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ตลาดของผู้ใหญ่ได้ถึงร้อยละ 90 แทนที่จะเป็นกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มหลักอยู่เดิม โดยเฉพาะผู้เล่นเกม
ผู้หญิงขยายตัวถึงร้อยละ 47 และเริ่มกลายเป็นกลุ่มหลัก  
  1.2) การออกแบบกฎของเกมว่าจะเล่นอย่างไร 
   จากแนวคิดของ Kerr (2006) ที่ให้ค านิยามหรือความหมายของเกม
ดิจิทัลว่ามีหลากหลายประเภทตามความแตกต่างของแนวและชนิดของเกม ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
ดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เล่นเกมหรือเครื่องเล่นเกม ซอฟท์แวร์คอนโซล ซอฟท์แวร์แฮนด์เฮล 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิดีโอเกม ดังนั้นกฎของการเล่นเกมจึงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลดังที่กล่าว
ข้างต้นมาทั้งหมดเป็นส าคัญ หรือที่เรียกว่า Technological Product หรือเกมเป็นผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Centeno (Eds.) (2013) ที่ชี้ให้เห็นว่าเกมยอดนิยมก็ต้องมี
ที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การขยายตัวของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท าให้ขยายตลาดเกมบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ การขายพอร์ทเทเบิล คอนโซล (Portable Console) ได้ถึง 300 ล้าน ท าให้เกม
นินเทนโดโด่งดังไปทั่วโลก 
  1.3) การออกแบบฉากในเกม 
   ในการสร้างเกมขึ้นมาสักเกมนั้นฉากของเกมนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก
ที่สุด ควบคู่ไปกับตัวละครของเกม ไม่มีฉากก็เป็นเกมไม่ได้ และการพัฒนาเกมในปัจจุบันนี้ฉากของ
เกมก็ท าออกมาได้สวยงามสมจริงมากข้ึนทุกที ๆ การสร้างฉากจึงมีความอลังการมากขึ้นเรื่อยๆ 
   การน าเอาฉากของโลกจริงมาใช้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะแต่ละ
เกมก็มักมีเนื้อเรื่อง มีเรื่องราวเกิดข้ึนเป็นหัวใจหลัก จึงตามมาด้วยบุคคลและสถานที่อันขาดไปไม่ได้ว่า
เกมนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับใคร เกิดข้ึนที่ไหนอย่างไร จึงเป็นสาเหตุท าให้ฉากของเกมมักมาจากสถานที่ของ
โลกจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่อิงเหตุการณ์จริง หรือประวัติศาสตร์ต่างๆ  ซึ่งที่กล่าวมา
สามารถประยุกต์ได้กับแนวคิดที่เรียกว่า การเลือกสื่อ (Choice of Media) เพ่ือท าให้ผู้เล่นเกิดความ
ประทับใจ น าสู่การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของเกมและเป็นกุญแจส าคัญสู่ชนิดของเกม (Genres) 
และแบ่งประเภทชนิดของเกมเป้นการต่อสู้หรือแอ็คชั่น การผจญภัยต่อสู้หรือ Action-Adventures 
การผจญภัยหรือ Adventure การจ าลองหรือ Simulation และกลยุทธ์หรือ Strategy ตลอดจน
บทบาทการเล่น หรือ Role Playing บุคลิกลักษณะตัวละครหลักหรือ Character เป็นต้น (ผู้วิจัย
ประยุกต์จาก Rajkowska (2014) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นขอน าฉากที่ถูกออกแบบมาจากสถานที่
ยอดนิยมของโลกจริงมาเป็นฉากในเกมซึ่งเว็บไซต์ game.sanook.com ได้ท าการส ารวจไว้ สรุปได้ 5 
สถานที่ยอดนิยมจากโลกจริง ดังนี้ 
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 อันดับที่ 1 ทะเลทรายโมฮาวีจากเกมยอดนิยม Fallout: New Vegas 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 การออกแบบฉากในเกมที่น ามาจากสถานทีย่อดนิยมของโลกจริง 
ที่มา: http://game.sanook.com/flashgame/fullscreen/954986/5 
  
  ฉากทะเลทรายทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มักน าไปใช้ 
ในหลายๆ เกม แต่ที่เด่นที่สุดคือ Fallout: New Vegas ซึ่งน าเอาภูมิภาคแบบทะเลทรายไปประสาน
กับเมืองในเกมได้อย่างลงตัว นอกจากนี้เกมพวกแนว Cowboy ทั้งหลายก็มักใช้ทะเลทรายนี้เป็นฉาก
ด้วย รวมไปถึงเกมเก่าอย่าง Parasite Eve  
 
 อันดับที่ 2 Liberty City จากเกม Grand Theft Auto: Liberty City Stories 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 การออกแบบฉากในเกมที่น ามาจากสถานที่ยอดนิยมของโลกจริง 
ที่มา: http://game.sanook.com/flashgame/fullscreen/954986/5 
 
  Liberty City เป็นชื่อเมืองในเกม แต่ฉากที่น ามาใช้นั้นจริงๆ แล้วก็
คือเมือง New York ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกน าไปใช้กับหลายเกมอย่างมาก แต่ว่า
เกมที่น าเอาเมืองนี้มาใช้และดูเหมือนจริงมากที่สุดก็คือเกม GTA โดยเฉพาะภาค Liberty City 
Stories และ GTA 4 ที่ท าผังเมืองได้ใกล้เคียงเมืองนิวยอร์กจริงมาก ทั้งต าแหน่งถนน ต าแหน่งเส้นทาง
น้ าและอ่ืนๆ 
 
 
 

http://game.sanook.com/954986/5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1/
http://game.sanook.com/954986/5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1/
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 อันดับที่ 3 Rome จากเกม Assassin's Creed: Brotherhood 

 
 

ภาพที่ 2.3 การออกแบบฉากในเกมที่น ามาจากสถานทีย่อดนิยมของโลกจริง 
ที่มา: http://game.sanook.com/flashgame/fullscreen/954986/5 
 
  เมืองหลวงของอิตาลีและของจักรวรรดิ์โรมันโบราณที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมี
การน าไปใช้อย่างมากในเกมที่เกี่ยวกับยุคโบราณทั้งหลาย ต้องมักมีกรุงโรมด้วยเสมอ แต่ว่ากรุงโรมก็
ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ในยุคสมัยโรมันอย่างเดียว สมัยยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการก็มีชื่อเสียงเช่นกัน อย่างในเกม 
Assassin's Creed 2 และเกม Assassin's Creed: Brotherhood ทาง Ubisoft ผู้สร้างเกมนี้ได้มีการ
เกณฑ์นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี มาช่วยกันออกแบบผังเมืองในกรุงโรมได้อย่างสมจริง 
 
 อันดับที่ 4 Boston จากเกม The Last of Us 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 การออกแบบฉากในเกมที่น ามาจากสถานทีย่อดนิยมของโลกจริง 
ที่มา : http://game.sanook.com/flashgame/fullscreen/954986/5 
 
  ฉากส่วนใหญ่มักเป็นฉากในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัท
ผลิตและพัฒนาเกมดัง ๆ ส่วนมากอยู่ที่ประเทศอเมริกาทั้งสิ้น เมืองบอสตันเป็นอีกเมืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่มาก จึงมีน ามาใช้เป็นฉากของเกมบ่อยครั้ง และโดดเด่นมากขึ้นในเกม The Last of Us เกม
ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแทบทุกสาขาเมื่อปี 2013 ที่ท าฉากเมืองบอสตันในสภาพผุพังได้อย่างดูเหมือน
จริง 
 

http://game.sanook.com/954986/5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1/
http://game.sanook.com/954986/5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1/
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 อันดับที่ 5 Los Santos จากเกม Grand Theft Auto V 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 การออกแบบฉากในเกมที่น ามาจากสถานทีย่อดนิยมของโลกจริง 
ที่มา : http://game.sanook.com/flashgame/fullscreen/954986/5 

 
  Los Santos หรือชื่อจริงก็คือเมือง California โดยในเกม GTA V ได้
น าเอาเมืองทางตอนใต้ของ California มาใช้เป็นฉากในเกม เพราะเป็นส่วนที่มีบ้านเมืองหลากหลาย 
มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเล สถานที่เที่ยวกลางคืน รวมถึงตัวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูง และเกมอ่ืนๆ
หลายเกมก็นิยมเอาฉากนี้มาใช้ด้วย แต่ก็ไม่มีเกมไหนท าได้เหมือนจริงเท่ากับเกม GTA V เนื่องจาก
เก็บรายละเอียดทั้งเมืองมาอยู่ในเกม และท าได้ใหญ่โต คมชัดมาก 
  1.4) การออกแบบตัวละคร จากแนวคิดของ Rajkowska (2014) และ 
Centeno (Eds.) (2013) โดยผู้พัฒนาสามารถสร้างคาแรคเตอร์ (Character) ของตัวละครขึ้นมาเอง 
รวมถึงซ้ือลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ตัวละคร อย่างเช่น ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง หรือซุปเปอร์ฮีโร่ เช่น มิกกี้
เมาส์ สไปเดอร์แมน มาเป็นตัวการ์ตูน ซึ่งวิธีหลังนี้เรียกว่าเป็นเกมแบบ Branded Game มาใช้ในการ
ออกแบบได้อีกด้วย (ผู้วิจัยประยุกต์จาก Phan, Jardina, Hoyle and Chaparro, 2012) โดยการ
ออกแบบตัวละครจะสามารถออกแบบได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   (1) Playable Character เป็นตัวละครที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อๆ ไปได้ เอาไว้ใช้เป็นตัวด าเนินเรื่องของเกม ตัวละครประเภทนี้สามารถเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมๆ 
ไปกับใช้ในการเล่นกิจกรรมต่างๆ ได้จะเหมือนกับตัวละครที่เราใช้ในการเล่นเกมนั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 2.6 การออกแบบตัวละคร Playable Character 
ที่มา : http://finalfantasy.wikia.com/wiki/File:FFVII_Playable_Characters.jpg 

http://finalfantasy.wikia.com/wiki/File:FFVII_Playable_Characters.jpg
http://game.sanook.com/954986/5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1/
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  ( 2 )  Non-Playable Character (NPC) ตั วละครที่ ส ามารถ เป็ น
เจ้าของสถานที่ได้อย่างเดียวหรือจะเป็นตัวละครในเมืองเฉยๆ ก็ได้ ไม่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรม แต่สามารถมีส่วนร่วมหรือเสริมบทบาทในเนื้อเรื่องได้ ตัวละครประเภทนี้คือตัวที่เดินไปเดิน
มา จะหยิบเอามาร่วมกิจกรรมก็ได้ นั่นเอง ตัวอย่างเช่น พ่อค้า บาทหลวง และแม่บ้าน เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 การออกแบบตัวละคร Non-Playable Character 
ที่มา : http://sims.wikia.com/wiki/Non-playable_character 
 

  (3) Monster คือ สัตว์ประหลาดในโลกของเกม ซึ่งเมื่อตัวละครของ
เราได้ท าการต่อสู้ก็จะได้รับ ไอเทมและ Exp (ค่าประสบการณ์ในการเพ่ิมความสามารถต่างๆ ให้กับตัว
ละคร) มีหลากหลายประเภท ทั้งท่ีดูน่ารัก และดูโหดร้ายน่ากลัว 
 

   
ภาพที่ 2.8 การออกแบบตัวละครสัตว์ประหลาดในโลกของเกม 
ที่มา : 1. http://dragonquest.wikia.com/wiki/Dragon_Quest_Wiki 

2. http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VideoGame/MonsterHunter 
3. http://news.mmosite.com/content/2011-05-

2/monster_hunter_sexy_huntress_fan_art,1.shtml 1 
 
 

http://dragonquest.wikia.com/wiki/Dragon_Quest_Wiki
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VideoGame/MonsterHunter
http://news.mmosite.com/content/2011-05-12/monster_hunter_sexy_huntress_fan_art,1.shtml
http://news.mmosite.com/content/2011-05-12/monster_hunter_sexy_huntress_fan_art,1.shtml
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 เว็บไซต์ Zoomingame ได้ท าการส ารวจตัวละครผู้หญิงในเกมที่เป็นที่
นิยม 5 อันดับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวละครผู้หญิงในเกมต่างก็มีสัญชาติเป็นของตัวเองหลากหลาย ตัว
ละครสัญชาติเอเชียก็เป็นส่วนหนึ่งในเกมด้วย ซึ่งตัวละครผู้หญิงสัญชาติชาวเอเชียที่เป็นที่นิยมและ
ปรากฎอยู่ในเกมที่มีชื่อเสียงมากมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ตัวละครหลัก ดังนี้ 
 
 อันดับที่ 5 Faith Connors - Mirror's Edge 

  
 

ภาพที่ 2.9 ตัวละครผู้หญิงในเกมยอดนิยมอันดับสูงสุด 
ที่มา :  1. https://www.youtube.com/watch?v=mxVZvaerzEM 
           2. http://wallpaperswide.com/faith_connors__mirrors_edge_game_1- 
         wallpapers.html   
  
 ตัวละครหญิงสาวลูกครึ่งเอเชียคนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเวลาเล่นสักเท่า
ไหร (เกมมุมมอง) แต่เธอก็เป็นตัวละครที่รู้จักกันดีกับลีลา Free Runner การปีนปายตึกเหมือนสไป
เดอร์แมน ความสามารถของ Faith นั้นมีไปถึงเกม Battlefield 3 อีกด้วย เนื่องจากมี Easter Egg 
ของเธอในเกมรบสุดมันนี้ด้วย 
 
 อันดับที่ 4 Chun Li - Street Fighter series 

  
ภาพที่ 2.10 ตัวละครผู้หญิงในเกมยอดนิยมอันดับสูงสุด 
ที่มา :  1. https://www.pinterest.com/bornfreepin/street-fighter/   
         2. https://suwalls.com/games/chun-li-the-street-fighter-32617/ 
 
 
 

https://www.pinterest.com/bornfreepin/street-fighter/
http://game.sanook.com/951913
http://game.sanook.com/951913
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 ตัวละครหญิงที่มีเอกลักษณ์คือความหมวย และสรีระของน่องที่ใหญ่ ผู้มี
ลีลาในการเตะสุดโหด ส าหรับสาวหมวยชาวจีนนี้แม้คนที่จะไม่เคยเล่นเกมก็ต้องรู้จักกันบ้างไม่มากก็
น้อยกับท่าเตะรัวของเธอ หรือจะเป็นท่าเตะค้อปเตอร์ห้อยหัว (Spinning Bird Kick) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ตัวละครยอดฮิตในซีรีย์ Street Fighter เลยทีเดียว 
 
 อันดับที่ 3 Kasumi - Dead or Alive series 

 
 

ภาพที่ 2.11 ตัวละครผู้หญิงในเกมยอดนิยมอันดับสูงสุด 
ที่มา : http://www.arcade-fighter.com/af/personajes/dead-or-alive/kasumi.php 
 

 สาวน้อยนินจาทรงโต Kasumi ผู้หนีออกมากจากสังกัดนินจาของเธอเพ่ือ
จะแก้แค้นให้กับพ่ีชาย Hayate และเธอยังมีพ่ีน้องอีกคนซึ่งก็คือ Ayane ซึ่งมีความเซ็กซี่ไม่แพ้เธอ
เช่นกัน 
 อันดับที่ 2 Yuna - Final Fantasy series 

  
 

ภาพที่ 2.12 ตัวละครผู้หญิงในเกมยอดนิยมอันดับสูงสุด 
ที่มา : 1. https://www.pinterest.com/pin/12314598951046555/   
         2. http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Real_Emotion 
 

 สาวน้อยนักอัญเชิญสุดน่ารัก Yuna แม้สัญชาติของเธอจะไม่แน่ชัดนัก แต่
ด้วยการแต่งกายและชื่อของเธอก็พอบ่งบอกได้ว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โด่งดังไม่แพ้
ใคร ด้วยความน่ารักแบบเงียบ ๆ ของเธอในภาค X และความสดใส เซ็กซี่ที่มากข้ึนในภาค X-2 เธอจึง
เป็นตัวละครที่ถูกใจใครหลาย ๆ คนไม่แพ้กัน 
 

http://www.arcade-fighter.com/af/personajes/dead-or-alive/kasumi.php
https://www.pinterest.com/pin/12314598951046555/
http://game.sanook.com/951913
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 อันดับที่ 1 Ada Wong - Resident Evil series 
 

  
 

ภาพที่ 2.13 ตัวละครผู้หญิงในเกมยอดนิยมอันดับสูงสุด 
ที่มา : 1. http://www.gamehotties.com/characters/ada_wong/    
         2. http://www.online-station.net/feature/feature/15207 
 

 สาวสปายลูกครึ่งอเมริกาครึ่งจีน ใครก็ตามที่เล่น Resident Evil จะต้อง
รู้จักและรู้สึกหลงไหลไปกับเบื้องหลังความเป็นมาของเธอ ซึ่งดูลึกลับซับซ้อน รวมไปถึงมาดที่เงียบขรึม
แต่แฝงไปด้วยความเซ็กซ่ีของเธอ  

 1.5) การออกแบบเสียงเพลง หรือเสียงประกอบอื่นๆ ในเกมหากเป็นเกม 
ออนไลน์ต้องเพ่ิมข้ันตอนการออกแบบระบบ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับการใช้งานออนไลน์ด้วย 
 หลังจากการออกแบบจะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาเกม ได้แก่ การท า
กราฟิก (Graphic) และการท าโปรแกรม (Programming) รายละเอียด ดังนี้ 
 2) การพัฒนาเกม ขั้นตอนการพัฒนาเกมนี้ ประกอบไปด้วย การท ากราฟฟิก 
(Graphic) และการท าโปรแกรม (Programming) เพ่ือให้เกมเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งอาจจะใช้ 
Engine เข้าช่วย  
 3) ขั นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดและการท้าการทดสอบก่อนน้าเกมออกสู่
ตลาด (Game Tester) ในส่วนของการแก้ไขข้อผิดพลาดและการทดสอบเกมก่อนน าออกสู่ตลาด 
(Game Tester) นั้น ในบางบริษัทพัฒนาเกม บางบริษัทไม่ได้จ้างผู้ทดสอบเกมโดยเฉพาะ แต่จะเปิด
ให้มีผู้สมัครใจเข้ามาร่วมทดสอบเกม แต่บางบริษัทก็อาจจ้างผู้ทดสอบเกมโดยเฉพาะบ้างก็มี เมื่อเกม
ผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาด และการทดสอบแล้วก็พร้อมส่งออกสู่ตลาด โดยเมือ่นักพัฒนาได้พัฒนาเกม
เสร็จแล้วและผ่านขั้นตอนการทดสอบโดยนักทดสอบ เกมจะถูกส่งไปยังลูกค้า ส าหรับช่องทางการส่ง
ต่อเกมหรือการจัดจ าหน่ายเกม จากนักพัฒนาไปยังลูกค้าหรือผู้เล่นเกมที่ด าเนินอยู่ในหลากหลายวิธี
ในปัจจุบันที่เรียกช่องทางการส่งออกต่อเกม คือช่องทางการจัดจ าหน่ายนั่นเอง ซึ่งประกอบด้วยช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและผู้ประกอบการหลัก ตลอดจนลักษณะสินค้าและบริการ รวมถึงแนวของเกม
อีกด้วย โดยอธิบายเพิ่มเติมได้อีก ดังนี้ 
 

http://www.gamehotties.com/characters/ada_wong/
http://game.sanook.com/951913
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  โดยอ้างอิงการทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้น ามาจาก รายงานวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: (2549), ประยุกต์จากการศึกษาเรื่อง Digital broadband 
content: The online computer and video game industry (2005) 
  4) ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
   4.1) ผ่านผู้จ าหน่ายเกม (Game Publisher) เพ่ือส่งต่อไปยังตัวแทน
จ าหน่าย และผู้จ าหน่ายรายย่อย และส่งต่อเกมดังกล่าวไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้เป็นช่องทางของ
เกมในรูปแบบดั้งเดิม โดยนิยมใช้กับเกมประเภทออฟไลน์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ผู้เล่นเกม
จะซื้อแผ่นเกมในรูป CD หรือ DVD นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้จัดจ าหน่ายหลายราย เริ่มตัดขั้นตอนการ
ส่งเกมผ่านผู้จัดจ าหน่ายรายย่อย แต่ผู้จัดจ าหน่ายจะเป็นผู้ท าหน้าที่นั้นแทนเพ่ือให้ได้ก าไรเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้น ผู้จัดจ าหน่ายจะจ าหน่ายเกมและส่งมอบให้ลูกค้าด้วยตนเอง แต่อาจจะอยู่รูปของการให้ลูกค้า
เข้าไปดาวน์โหลดเกมในรูปแบบดิจิตัลคอนเทนต์ การบันทึกลงบนแผ่น CD หรือ DVD  
   4.2) ผ่านไปยังลูกค้าโดยตรง โดยผู้พัฒนาเกมท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่าย
เอง ทั้งในรูปแบบของแผ่น CD หรือ DVD และการให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แต่ในลักษณะนี้ผู้พัฒนา
จะมีต้นทุนด้านการตลาดด้วย 
   4.3) ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือเกมเว็บไซต์ โดยทั่วไปรูปแบบ
นี้จะใช้กับเกมประเภทออนไลน์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั้งนี้การส่งมอบเกมไปยังผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตนั้น นักพัฒนาอาจส่งให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเองโดยตรง หรือผ่านผู้จัดจ าหน่ายก็ได้ 
ส่วนเกมส าหรับโทรศัพท์มือถือจะมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ผู้รับเกมไปให้บริการนั้นเป็นบริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Telecom Operator) โดยรายได้ของเกมที่ขายได้ หรือรับการโหลดไปเล่น
นั้น นักพัฒนาเกมต้องแบ่งรายได้ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจ านวนหนึ่ง 
   4.4) ผ่านไปทางผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม วิธีนี้นิยมให้กับเกมประเภทคอนโซล โดยนักพัฒนาที่จะผลิตเกมให้กลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมได้ ต้องรับ Developer License จากบริษัทผู้ผลิตเกมก่อน อีกทั้งบางบริษัทยัง
ขอให้ผู้พัฒนาใช้ Developer Kit ของทางบริษัทอีกด้วย 
  5) ผู้ประกอบการหลัก 
   ส าหรับผู้ประกอบการหลักหรือจ านวนบริษัทเกมในประเทศไทยนั้น ยังไม่
มีตัวเลขที่แน่นอน ถ้าศึกษาเฉพาะรายใหญ่ในตลาด จะมีบริษัทเกมในประเทศทั้งสิ้นประมาณ 40 
บริษัท โดยมีบริษัทเกมจ านวน 20 บริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์เกมไทย 
นอกจากนี้ตลาดเกมของไทยยังมีจ านวน Freelance ที่รับจ้างผลิตอีกเป็นจ านวนมาก ส าหรับบริษัท
เกมที่เป็นรายใหญ่ในตลาดเกมของประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
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   5.1) กลุ่มเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (IP Owner) คือ กลุ่มที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
การ์ตูนที่น ามาใช้ในการผลิตเกม หรืองานแอนิเมชั่นอื่น ๆ ซึ่ง IP Owner รายใหญ่ในตลาด  
   5.2) กลุ่มพัฒนา (Game Developer) คือ กลุ่มบริษัทเกมที่น าเข้าเกม
จากต่างประเทศ เพ่ือมาจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศ และจัดจ าหน่ายเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
บริษัทเกมไทย ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทท่ีเป็นผู้เผยแพร่เกม (Game Publisher) ประมาณกว่า 20 บริษัท  
  นอกจากช่องทางจ าหน่ายและผู้ประกอบการหลักแล้ว ลักษณะของสินค้าและ
บริการหรือซอฟท์แวร์ก็มีความส าคัญอย่างมากอีกด้วย จึงต้องน ามาศึกษาด้วยเช่นกัน 
  6) ลักษณะของสินค้าและบริการ 
   6.1) ประเภทของซอร์ฟแวร์เกมแบ่งตามแนวของเกม  
   (1) เกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Games) 
หรือ Notebook 
   (2) เกมบนเครื่องคอนโซล (Console): Console เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่  ใช้สื่อเฉพาะในการน าเข้าข้อมูล และแสดงผล ซึ่งมีหลายบริษัทที่ผลิต 
Console โดยจะมีค่ายผลิตเกม คอยผลิตเกมให้กับบริษัทผู้ผลิต Console ตัวอย่างเครื่องเล่นประเภท
นี้ เช่น เครื่องเล่นเกม Play Station ของบริษัทโซนี่ เครื่อง X-Box ของบริษัท Microsoft และเครื่อง
เกมคิวบ์ของบริษัท Nintendo เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 2.14 แสดงภาพเครื่องเล่นเกมประเภท PlayStation 
ที่มา : 1. http://www.online-station.net/entertainment/story/132  

2. 
https://www.pptvthailand.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F
%E0%B9%   
8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/11169 

 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงภาพเครื่องเล่นเกมประเภท X-Box 

http://www.online-station.net/entertainment/story/132
https://www.pptvthailand.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%25%20%20%208C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/11169
https://www.pptvthailand.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%25%20%20%208C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/11169
https://www.pptvthailand.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%25%20%20%208C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/11169
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ที่มา : สืบค้นจาก 1. http://game.mthai.com/console-games/63008.html    
  2. http://thaibbclub.com/forums/pspinw-ps3-ps2-psp-wii-xbox360- 
3ds-t36079.html 

 
  (3) เกมบนเครื่องเกมพกพา (Portable) เกมเครื่องพกพาได้สะดวก 
ปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Console แต่สามารถน าติด
ตัวไปเล่นที่ใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น Nintendo DS ของบริษัท Nintendo เครื่อง Gameboy Advance 
และ PSP ของบริษัท โซนี่ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 2.16 แสดงภาพเครื่องเล่นเกมประเภท PSP และ GameBoy 
ที่มา : 1. http://www.gamerdome.net/console/8187 

2. http://www.hkconsole.com/category-GameBoy-6312-1.html 
 
  (4 )  เกมบนเครื่ อง โทรศัพท์ เคลื่ อนที่  (Mobile Devices) เช่น 
โทรศัพท์มือถือ Pocket PC และ Smartphone เป็นต้น 
 

  
ภาพที่ 2.17 แสดงภาพเครื่องเล่นเกมประเภท Mobile Game 
ที่มา : 1. http://kitcombg.com/tag/pocket-pc/ 

2. https://gotgame.com/2014/01/28/nintendo-denies-smartphone-mini-game-
rumor/ 

 
 
 
 

http://game.mthai.com/console-games/63008.html
http://thaibbclub.com/forums/pspinw-ps3-ps2-psp-wii-xbox360-%203ds-t36079.html
http://thaibbclub.com/forums/pspinw-ps3-ps2-psp-wii-xbox360-%203ds-t36079.html
http://www.gamerdome.net/console/8187
http://www.hkconsole.com/category-GameBoy-6312-1.html
http://kitcombg.com/tag/pocket-pc/
https://gotgame.com/2014/01/28/nintendo-denies-smartphone-mini-game-rumor/
https://gotgame.com/2014/01/28/nintendo-denies-smartphone-mini-game-rumor/
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  (5) เกมตู้ (Arcade)เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
และไม่สามารถเลือกเล่นเกมได้ ซึ่งเกมประเภทนี้มักเป็นเกมท่ีเล่นจบได้ในเวลาอันสั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.18 แสดงภาพเครื่องเล่นเกมประเภท Arcade Game 
ที่มา : http://sims.wikia.com/wiki/Arcade_game 
 
 เกมที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถเล่นได้ 3 ลักษณะ คือ ออฟไลน์ (Offline) 
ออนไลน์ (Online) และแบบไร้สาย (Wireless) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เกมออฟไลน์ (Offline) คือ เกมที่มีผู้เล่นเพียงคนเดียว (Single 
Player) เช่น เกมบนตู้เกมตามห้างสรรพสินค้า เกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เกมที่เล่น
บนเครื่องคอนโซลแบบเดิม อาทิ เครื่อง Gameboy ของ Nintendo ซึ่งเกมเหล่านี้เป็นเกมที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาในยุคแรก และยังมีการเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต 
 (2) เกมออนไลน์ (Online) คือ เกมที่เป็นลักษณะที่มีผู้เล่นหลายคน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยจะมีตัวละครเล่นแทนตัวเรา มีการพูดคุยกันในเกม สร้างสังคมช่วยกันต่อสู้ 
เก็บประสบการณ์ หรือ MMORPG สร้างสังคมออนไลน์ ซึ่งในเกมสามารถสร้างห้องเพ่ือแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันได้ ระบบเกมจะเป็นแบบ 2-3 มิติ ผู้ เล่นสามารถเห็นรายละเอียดของตัวละคร และ
สิ่งแวดล้อมได้ทุกมุมมอง ซึ่งเกมออนไลน์ (Online) มีแนวคิดและพัฒนาการของเกมออนไลน์ที่มาจาก
ยุคสมัยของการพัฒนาของเกมออนไลน์ที่ควรต้องศึกษาประกอบด้วย ดังนี้ 
  (2.1) พัฒนาการของเกมออนไลน์ (Online) 
   (2.1.1) ยุคแรกของเกมออนไลน์ (Online) เกมสมัยก่อน
เครื่องเล่นจะเป็นเกมคอนโซลเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเมื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและราคา
ถูกลง ได้มีการพัฒนาเกมส าหรับคอมพิวเตอร์ออกมา ซึ่งก็ท าให้มีทั้งเกมที่เล่นบนเครื่องเล่นเกม และ
เกมที่เล่นกับคอมพิวเตอร์ โดยถ้าเป็นในสมัยแรกๆ จะเป็นการเน้นที่การเล่นหนึ่งหรือสองคนในบ้าน
เป็นหลัก ถ้าจะให้เรียกรวมๆ ก็น่าจะเรียกว่าเกมออฟไลน์ ซึ่งเกมพวกนี้นั้นจะเน้นให้ความบันเทิงกับ
คนในจ านวนไม่มาก จะเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคแรก 
 
 
 

http://sims.wikia.com/wiki/Arcade_game
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    (2.1.2) การพัฒนาในยุคท่ีสอง ยุคที่สองต่อมานั้น ทางด้าน
เกมคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มเน้นการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ หรือว่าเล่นกันหลายๆ คน ซึ่งก็ให้ความ
สนุกสนานกับคนจ านวนที่มากขึ้น โดยตัวเกมนั้นก็จะอาศัยระบบเครือข่ายภายในขนาดเล็ก ที่เรียกว่า 
LAN การเล่นเกมสามารถมีผู้เล่นได้มากขึ้น โดยเกมแรก ๆ ที่เล่นกันได้นั้น ก็จะเป็นเกมพวก Action-
Shooting หรือไม่ก็เกมวางแผนต่าง ๆ อย่างตอนแรก ๆ เช่น เกม DOOM Warcraft ในแบบสู้กันเอง
ซ่ึงสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก 
    (2.1.3) ยุคออนไลน์ หลังจากที่ยุคที่สองเริ่มได้รับความ
นิยมไปสักพักใหญ่ๆ ก็ได้เข้าสู่ช่วงยุคท่ีอินเตอร์เน็ตก าลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ตัวเกมที่เป็นผู้เล่นหลาย
คนของคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการปรับพัฒนาให้สามารถเล่นบนอินเตอร์เน็ตได้ด้วย ซึ่งก็ท าให้สามารถเล่น
กับเพ่ือนได้มากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเล่นกันอยู่ที่ร้านเดียวกันเหมือนแต่ก่อน ซึ่งช่วงนี้เองที่ได้เริ่มมี
แนวคิดเรื่องเกมออนไลน์เกิดขึ้นมา ซึ่งแนวคิดก็คือ การที่จะสร้างเกม ๆ หนึ่ง ซึ่งผู้เล่นแต่ละคน
สามารถเข้ามาเล่นร่วมกันได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเกมออกมามายมายเหมือนกันแต่
ถ้าจะพูดถึงการเติบโตของเกมออนไลน์ในบ้านเรานั้นก็คงจะเกิดจากกระแสของเกม Ragnarok 
Online 
  (2.2) โครงสร้างของเกมออนไลน์ 
   โครงสร้างของเกมออนไลน์จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
(นพพันธ์ เลิศศุภวารี, 2552) 
 
   (2.2.1) Story Creation คือ เกมต้องมีการแต่งเนื้อเรื่อง 
อาจแต่งขึ้นใหม่ หรืออิงจากนวนิยายประวัติศาสตร์ก็ได้ 
   (2.2.2) Concept Art วาดภาพฉากเป็นลายเส้น ใส่สี มี
การออกแบบวาดภาพตัวละครและท าภาพฉาก ตัวละครที่จะใช้เกมจริง 
   (2.2.3) ตัวละครและการด าเนินการของเกมตัวละครของผู้
เล่น สัตว์ประหลาด อาวุธ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง สิ่งของทุกชนิด และเงิน 
   (2.2.4)  Concept Design เ กม  MMORPG ผู้ เ ล่ น เ ก ม
จะต้องต่อสายเพ่ือเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถติดต่อกับ Server ของผู้ให้บริการ
เกมออนไลน์ ลักษณะของเกมจึงออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มและเล่นคน
เดียว     ผู้เล่นเกมต้องมีโปรแกรมของเกมออนไลน์เพ่ือติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งผู้เล่นต้องมี 
ID และ Password เพ่ือเข้าไปเล่นเกม โดยตัวโปรแกรมจะท าหน้าที่ติดต่อกับ Server และบันทึก
ข้อมูลผู้เล่น รวมทั้งสถานะของการเล่นเกมว่าผู้เล่นได้ก้าวไปถึงระดับไหน 
   ( 2.2.5)  ร ะ บ บ  Web Server เ พ่ื อ เ ก็ บ  Database 
(ฐานข้อมูล) ซึ่งมีอยู่หลายตัว โดยแยกก่อนท าหน้าที่คือตัวเก็บ Account ID/ Billing/ Web/ Game 
ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการ Update ในฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูก Replicate ไปที่ Central Database 
ด้วย ส าหรับหัวใจส าคัญของธุรกิจเกมออนไลน์ก็คือ กลุ่มข้อมูลลูกค้า Database ทีเก็บค่าการเล่นเกม 
Billing Database ในกรณีที่เวลาการเล่นหมดเมื่อลูกค้า Login เข้ามา เครื่องมันจะพร้อมก นทั้ง 
Account Database กับ Billing Database ซึ่งถ้าหากเวลาหมด มันจะเตือนให้ผู้เล่นต้องการเติม
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เวลาก่อนระบบสมาชิก ซึ่งผู้เล่นจะต้องเข้าไปท าการลงทะเบียน โดยจะต้องกรอกประวัติส่วนตัว เลขที่
บัตรประจ าตัวประชาชน ตั้งชื่อ และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าเล่น การเติมเวลา ผู้เล่นจะต้องซื้อบัตรเติมเวลา 
โดยบัตรทุกชนิดทุกราคาจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากการเติมเงินบัตรเติมเวลาเข้าเล่มเกม 
   (3) เกมแบบไร้สาย (Wireless) คือ เกมที่มีการพัฒนาให้ผู้ เล่น
สามารถเล่นร่วมกันผ่านเครือข่ายไร้สาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่น N-Series ของ Nokia เครื่องเกม 
PSP ของ SONY เครื่องเกม DS ของ Nintendo และในอนาคต เครื่องเล่นเกมเหล่านี้อาจมีการพัฒนา
ให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมแบบระบบออนไลน์ผ่านระบบบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตอีกด้วย 
 
  7) แนวของเกม 
   เกมในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายแนวด้วยกัน เนื่องจากผู้ผลิตเกม
ต้องการผลิตเกมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความชอบ หรือ
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแนวของเกมไทยในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 8 แนว ดังนี้ 
   7.1) เกมแอคชั่น (Action Game) เป็นเกมท่ีใช้การบังคับทิศทาง และการ
กระท าของตัวละครในเกมร็อกแมน ไปจนถึงเกมแอคชั่นที่มีเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะกับเด็ก ๆ บางเกม
มีการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมความสนุกของเกม จนกลายเป็นเกมแนวใหม่ เช่น เพ่ือผ่านด่าน
ต่าง ๆ ไปให้ได้ มีตั้งแต่เกมที่มีรูปแบบง่าย ๆ เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย อย่างเช่น เกมมาริโอ้ 
 

  
 
ภาพที่ 2.19 แสดงตัวอย่างเกม Mario Game 
ที่มา :  

1. https://www.emuparadise.me/Super_Nintendo_Entertainment_System_(S
NES)_ROMs/Super_Mario_World_(USA)/35787 

2. http://www.ign.com/boards/threads/super-mario-world-vs-super-mario-
bros-3.452836164/ 

3. http://herescraby.weebly.com/super-mario-flash1.html 
 

https://www.emuparadise.me/Super_Nintendo_Entertainment_System_(SNES)_ROMs/Super_Mario_World_(USA)/35787
https://www.emuparadise.me/Super_Nintendo_Entertainment_System_(SNES)_ROMs/Super_Mario_World_(USA)/35787
http://www.ign.com/boards/threads/super-mario-world-vs-super-mario-bros-3.452836164/
http://www.ign.com/boards/threads/super-mario-world-vs-super-mario-bros-3.452836164/
http://herescraby.weebly.com/super-mario-flash1.html
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ภาพที่ 2.20 แสดงตัวอย่างเกม Rock Man Game 
ที่มา : สืบค้นจาก 1. http://suzuran.deviantart.com/art/Rockman-EXE-Oekaki-118240623    

2.https://www.emuparadise.me/Sony_Playstation_ISOs/Rockman_8_-
_Metal_Heroes_(Japan)/176908     

   
  7.1.1) First Person Shooter เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทผ่าน
มุมมองจากสายตาตัวละครตัวหนึ่ง โดยที่ผู้เล่นไม่เห็นตนเอง เกมประเภทนี้มักจะเน้นแอคชั่นซึ่งๆ หน้า 
เน้นที่อารมณ์ และความรู้สึกที่สมจริง ท าให้เกมประเภทนี้มีความรุนแรงสูง 
  7.1.2) Third Person Shooter เป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้มุมมองจาก
ด้านหลังของตัวละคร เกมนี้มักจะเน้นที่การเคลื่อนไหวเป็นส าคัญ และเกมประเภทนี้มักจะมีปริศนาใน
เกมสอดแทรกเป็นระยะ 
  7.1.3) Platformer เป็นเกมแอคชั่นพ้ืนฐาน ที่ไม้เน้นการบุกตะลุย 
แต่ใช้การหลอกล่อฝ่ายศัตรูเพ่ือผ่านอุปสรรคไปให้ได้ โดยส่วนมากผู้เล่นเกมนี้ต้องมีความอดทนสูงและ
สามารถอ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ 
  7.1.4) Stealth-Based Game เป็นเกมแอคชั่นที่ไม่เน้นการบุกตะลุย 
แต่ใช้การหลอกล่อฝ่ายศัตรูเพ่ือผ่านอุปสรรคไปให้ได้ โดยส่วนมากผู้เล่นเกมนี้ต้องมีความอดทนสูง 
และสามารถอ่านความเคลื่อนไหวของศัตรู 
  7.1.5)  Action Adventure Game เป็ น เกมที่ มี ก ารผสมผสาน
ระหว่างการไขปริศนา และรวบรวมสิ่งของ เกมบางเกมยังผสมลักษณะของ RPG ลงไปด้วย 
  7.2) เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) หรือ RPG หรือที่นิยม
เรียกกันว่า เกมภาษา เป็นเกมที่พัฒนามาจากเกมสวมบทบาทแบบตั้งโต๊ะ เนื่องจากในช่วงแรกเกม 
RPG ที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น ต้องใช้ความรู้ด้านภาษานั้นๆ ในการเล่น เกมประเภทนี้จะ
ก าหนดตัวผู้เล่นอยู่ในโลกที่สมมติขึ้น และให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้นๆ ผจญภัย
ไปตามเนื้อเรื่องที่ก าหนด โดยมีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาระดับประสบการณ์ของตัวละคร เก็บเงินซื้อ
อาวุธ อุปกรณ์ เมื่อผจญภัยไปมากข้ึน และเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่สุดในเกม ตัวเกมไม่เน้นการบังคับหวือ
หา แต่จะให้ผู้เล่นสัมผัสกับเรื่องราวแทน เกม RPG จะถูกแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ 
 
 
 

http://suzuran.deviantart.com/art/Rockman-EXE-Oekaki-118240623
https://www.emuparadise.me/Sony_Playstation_ISOs/Rockman_8_-_Metal_Heroes_(Japan)/176908
https://www.emuparadise.me/Sony_Playstation_ISOs/Rockman_8_-_Metal_Heroes_(Japan)/176908
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  7.2.1) Computer RPG เป็นเกม RPG บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เกม
ประเภทนี้เน้นให้ผู้เล่นสร้างตัวละครอย่างเสรี แล้วออกไปผจญภัยในโลกของเกม 
  7.2.2) Console RPG เป็นเกม RPG บนเครื่องคอนโซล เกมประเภท
นี้มักจะมีตัวละครที่สร้างไว้อยู่แล้ว และให้ผู้เล่นเข้าไปควบคุมตัวละครนั้น มักจะเน้นเรื่องราวที่ตายตัว 
แต่จะเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้ง 
  นอกจากนั้น เกม RPG ทั้งบนคอมพิวเตอร์และคอนโซล ยังแบ่งย่อย
ได้อีกเป็น  
  ก. Action RPG คือ เกม RPG ที่เพ่ิมส่วนของการบังคับแบบเกม
แอ็คชั่นลงไป  
  ข. Stimulation RPG/Tactical Role-Playing Game คือเกม RPG
ที่มีการเล่นในแบบของการวางแผนการรบ 
  ค. MMORPG คือ เกมที่ผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน 
โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ ่
    7.3) เกมผจญภัย (Adventure Game) เป็นเกมที่ผู้เล่นจะสวมบทบาท
เป็นตัวละครตัวหนึ่ง และต้องท าเป้าหมายในเกมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ เกมผจญภัยนั้นถูกสร้างครั้งแรก
ในรูปของ Text  Base Adventure จนกลายมาเป็นแบบ Graphic Adventure เกมผจญภัยจะ
เน้นหนักให้ผู้เล่นหาทางออกหรือไขปริศนาในเกม โดยส่วนมากปริศนาในเกมจะเน้นใช้ตรรกะ
แก้ปัญหา และใช้สิ่งของที่ผู้เล่นหามาระหว่างผจญภัย นอกจากนั้น ผู้เล่นยังคงต้องพูดคุยกับตัวละคร
ตัวอ่ืน ๆ ท าให้เกมประเภทนี้ผู้เล่นต้องช านาญด้านภาษามาก ๆ เกมผจญภัยส่วนมากมักจะไม่มีการ
ตาย เพ่ือให้ผู้เล่นได้มีเวลาวิเคราะห์ปัญหาข้างหน้าได้ หรือถ้ามีการตายในเกมผจญภัยมักจะถูกวางไว้
แล้วว่าผู้เล่นจะตายตรงไหนได้บ้าง เกมผจญภัยมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
    7.3.1) Text Based Adventure เกมผจญภัยที่ใช้พ้ืนฐานของการ
พิมพ์เป็นส าคัญ คือ เมื่อผู้เล่นต้องการท าอะไรก็ต้องพิมพ์ เพ่ือให้ตัวละครในเกมกระท าตาม แต่เมื่อ
ก้าวเข้าสู่ยุคของเมาส์ เกมประเภทนี้ก็หมดความนิยมลง 
    7 . 3.2) Graphical Adventure ห รื อ  Point’n Click Adventure 
เป็นเกมท่ีใช้รูปภาพ หรือตัวคนจริง ๆ มาแสดงในหน้าจอเพ่ือให้ผู้เล่นใช้สายตาในการมองหาวัตถุรอบ
ข้าง 
    7.3.3) Puzzle Adventure เป็นเกมผจญภัยที่เน้นการไขปริศนาใน
เกม 
    7.4) เกมปริศนา (Puzzle Game) เป็นเกมแนวที่เล่นได้ทุกวัย ตัวเกม
มักจะเน้นการแก้ปริศนาปัญหาต่าง ๆ มีตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงซับซ้อน ในอดีตตัวเกมมักน ามาจาก
เกมปริศนาตามนิตยสาร เช่น เกมตัวเลข เกมอักษรไขว้ ต่อมาจึงมีเกมปริศนาที่เล่นบนคอมพิวเตอร์
อย่างเกมเทอทริสออกมา ปัจจุบันมีเกมปริศนาใหม่ ๆ ออกมามากมาย เกมแนวนี้เล่นได้ทุกยุคทุกสมัย
เกมปริศนาเป็นเกมที่ไม่เน้นเรื่องราวแต่จะเน้นไปที่ความท้าทายให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ า  ๆ ในระดับที่
ยากข้ึน 
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    7.5) เกมการจ าลอง (Simulation Game) เป็นเกมประเภทที่จ าลอง
เหตุการณ์ต่าง ๆ มาให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ และตัดสินใจในการกระท า
เพ่ือลองดูว่าเป็นอย่างไร เหตุการณ์ต่างๆ อาจจะน ามาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติก็ได้ 
เกมแนวนี้แยกเป็นประเภทย่อยได้อีก เช่น  
    7.5.1) Virtual Simulation เป็นเกมจ าลองการควบคุมเหมือนจริง
ของสิ่งต่าง ๆ โดยมากเกมประเภทนี้จะจ าลองรายละเอียดต่างๆ ให้สมจริงเท่าท่ีจะจ าลองได้ 
    7.5.2) Tycoon หรือ Business Simulation เป็นเกมจ าลองการ
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีทั้งแบบผิวเผินไปถึงระดับลึก 
    7.5.3) Situations Simulation จะจ าลองเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง
มาให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นตัวเองในสถานการณ์นั้น 
    7.5.4) Life Simulation คือ เกมจ าลองชีวิต โดยผู้เล่นมักจะควบคุม
ตัวละครหนึ่ง หรือในสถานการณ์นั้น 
    7.5.5) Pet Simulation เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้ลองเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ใน
เกม 
    7.5.6) Sport Simulation เป็นเกมวางแผนจัดการระบบของทีมกีฬา 
    7.6) เกมวางแผนการรบ (Strategy Game) เป็นประเภทเกมที่แยก
ออกมาจากประเภทเกมการจ าลอง เนื่องจากในระยะหลังเกมประเภทนี้มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจน
ขึ้น คือ เกมที่เน้นการควบคุมกองทัพซ่ึ งประกอบไปด้วยหน่วยทหารย่อย ๆ เข้าท าการสู้รบกัน พบ
มากในเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคีย์บอร์ด และเมาส์  มีความเหมาะสมต่อการควบคุมเกม และ
มักจะสามารถเล่นรวมกันได้หลายคนผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านระบบ LAN อีกด้วย เนื้อเรื่องใน
เกมมีได้หลายรูปแบบ แล้วแต่เกมนั้น ๆ จะก าหนด ตั้งแต่จับความสไตล์เวทมนตร์คาถา พ่อมด กอง
ทหารยุคกลาง ไปจนถึงสงครามระหว่างดวงดาวเลยก็มี รูปแบบการเล่นหลัก  ๆ ของเกมประเภทนี้ 
มักจะเป็นการควบคุมกองทัพ เก็บเกี่ยวทรัพยากร และสร้างกองทัพ เกมวางแผนการรบแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทตามการเล่น คือ  
    7.6.1) ประเภทตอบสนองแบบทันกาล (Real Time) ผู้เล่นทุกผ่าย
จะต้องแข่งกับเวลา เนื่องจากไม่มีการหยุดพักระหว่างรบ เกมจะด าเนินเวลาไปตลอด  
    7.6.2) ประเภททีละรอบ (Turn Base) เกมนี้ผู้เล่นจะมีโอกาสคิด
มากกว่าเกมประเภทแรก เพราะจะใช้วิธีผลัดกันเล่น 
    7.7) เกมกีฬา (Sport Game) เป็นกึ่ง ๆ เกมจ าลองการเล่นกีฬาแต่ละ
ชนิด โดยส่วนมากเกมกีฬามักจะมีความถูกต้อง และเที่ยงตรง ในกฎกติกาค่อนข้างมาก จึงเหมาะ
ส าหรับผู้เล่นที่เข้าใจกติกา และการเล่นของกีฬานั้น ๆ เกมกีฬาแบ่งออกได้เป็น  
    7.7.1) กีฬาแบบใช้คะแนนหรือจ านวนผู้ตัดสิน (Score Sport) 
    7.7.2) กีฬาแบบแข่งขันความเร็ว (Racing Sport) 
    ปัจจุบันมีเกมกีฬาออกมาหลายประเภทตั้งแต่เกมฟุตบอล เกมบาส
เก็ตบอล เกมกอล์ฟ เกมชกมวย ยกตัวอย่างเช่น เกม PANGYA เป็นเกมกีฬากอล์ฟออนไลน์ในรูปแบบ
แฟนตาซีจากจุดก าเนิดที่ประเทศเกาหลีใต้ และให้บริการในประเทศต่าง ๆ รวมถึงที่ได้รับความนิยม
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สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยซึ่งมีจ านวนผู้เล่นสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกิน 3 ล้านคน มีการอัพเดทอย่าง
ต่อเนื่องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครและไอเท็มต่าง ๆ ท าให้ผู้เล่นได้สนุกกับการออกรอบตีกอล์ฟกับตัว
ละครตัวโปรดกับเพ่ือน ๆ หรือผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเล่นร่วมกันตั้งแต่2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน 
เนื่องจากเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศและวัย สามารถเล่นได้หลายคน และใช้เวลาเล่นไม่นานต่อการ
ออกมารอบตีกอล์ฟในเกมปังย่า ท าให้เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนประโยชน์ในการเล่น
เกมปังยา ท าให้เป็นคนมีสมาธิในการเล่น เพราะต้องใช้ความคิด จังหวะ และโอกาสในการตีและครั้ง
ให้จบด้วยการลงหลุมให้คะแนนน้อยที่สุด โดยใช้กติกาของกีฬากอล์ฟ เป็นต้น 
    7.8) เกมต่อสู้ (Fighting Game) คือ เกมที่เป็นลักษณะเอาตัวละครสอง
ตัวขึ้นไปมาต่อสู้กันเอง ลักษณะเกมประเภทนี้จะเน้นให้ผู้เล่นใช้จังหวะ และความแม่นย ากดท่าโจมตี
ต่างๆออกมา จุดส าคัญท่ีสุดในเกมต่อสู้ คือ การต่อสู้ต้องถูกแบ่งเป็นยกๆ และจะมีผู้เล่นเพียงสองฝ่าย
เท่านั้น และตัวละครที่ใช้จะต้องมีความสามารถที่ต่างกันออกไป เกมต่อสู้จริงๆ แล้วก าเนิดมาจากเกม
ตู้ และเกมต่อสู้ที่สามารถให้ผู้เล่นสองคนเล่นสู้กันเองได้คือ Street Fighter 
    7.9) เกมประเภทเกมแข่งความเร็ว (Racing Game) ในอดีตจะเข้าใจกัน
ว่าเป็นเกมแนวแข่งรถ เนื่องจากมักจะใช้รถแข่งหรือรถจักรยานยนต์มาแข่งขันกัน แต่ปัจจุบันมี
หลากหลายการแข่งความเร็วมากมาย เช่น แข่งวิ่งเร็วเหนือมนุษย์ แข่งขี่ม้า แข่งรถโกคาร์ท เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเกมอีกประเภทที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเล่นง่าย สามารถตัดสินได้ในเวลาอันสั้น 
    7.10) เกมประเภทเกมเข้าจังหวะ (Rhythm Action Game) ในช่วงที่ผ่าน
มา มีเกมอีกประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้น และได้รับความนิยมมากท่ีสุดนั่นก็คือ เกมประเภทเข้าจังหวะ 
จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือ เสียงดนตรี และแนวการเล่นที่ให้ผู้เล่นกดปุ่ม หรือเคาะจังหวะบนเครื่อง
ควบคุม เพ่ือสร้างเสียงต่างๆ ในเกม โดยที่ตัวเกมจะก าหนดเครื่องดนตรีมาให้ เป็นเกมประเภท 
Simulation อย่างหนึ่งที่แยกออกมาเป็นเกมแนวเข้าจังหวะ ตัวอย่างเช่น Audition Online และ
ซุปเปอร์แดนซ์เซอร์ (Super Dancer) เกมเต้นออนไลน์ที่ผู้เล่นต่างๆ สามารถเข้ามาสนุกสนานก บการ
เต้นที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งตามจังหวะพร้อมเพลง มีเพลงใหม่ทั้งยังแข่งเต้นได้แบบเดี่ยวหรือแบบ
ทีมได ้เป็นต้น 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.21 แสดงตัวอย่างเกม Street Fighter 
ที่มา : 1. http://arcadesushi.com/ryu-vs-ken-who-is-the-greatest-world-warrior/ 

2.http://streetfighter.wikia.com/wiki/User_blog:TheBlueRogue/Capcom_Develop
er_Interview 

http://arcadesushi.com/ryu-vs-ken-who-is-the-greatest-world-warrior/
http://streetfighter.wikia.com/wiki/User_blog:TheBlueRogue/Capcom_Developer_Interview
http://streetfighter.wikia.com/wiki/User_blog:TheBlueRogue/Capcom_Developer_Interview
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 นอกจากเกมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันการพัฒนาเกมในแนวเกมแบบลูกผสมเริ่มได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ท าให้ยากที่จะบอกได้ว่าเกมนั้น ๆ เป็นเกมแนวประเภทใด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เล่นเกม
ได้รับความเพลิดเพลิน และการเป็นผู้เล่นเกมแบบภักดี หรือลูกค้าผู้ภักดี (Royalty Customer) เป็น
ส าคัญ 
 ในการวิจัยเกี่ยวกับเกมดิจิทัลคอนเทนท์นี้ เมื่อได้ศึกษาถึงการพัฒนาเกมโดยภาพรวมแล้ว 
เพ่ือให้เกิดความลุ่มลึกในการศึกษาและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับงานวิจัยนี้คือ ศึกษาการพัฒนาเกม
ดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า หรือถ้าพิจารณากับแนวคิดด้านสตรี หรือผู้หญิงแล้วมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม หรือ Feminism ซึ่งจะขอน ามาทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่อไป 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม (Feminism) 
 ในช่วงประมาณสองร้อยปีที่ผ่านมา สังคมของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ การ
ก่อเกิดและการยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน การให้ความส าคัญกับความเป็นประชาธิปไตย  การ
เปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ท าให้ผู้หญิง
ส่วนหนึ่งได้รับโอกาสการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงได้ท างานนอกบ้านมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ท าให้เกิดการตั้งค าถามต่อความเชื่อเดิม ๆ ที่เสนอว่าผู้หญิงมีสถานะที่ด้อยกว่าชาย และความแตกต่าง
ของผู้หญิงและผู้ชายเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ไม่ได้รวมทั้งการพยายามหาค าตอบว่า
ท าไมความเชื่อเช่นว่าเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน การเกิดการตั้งค าถาม การหาค าอธิบาย
และการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ตลอดจนสภาพแห่งความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศนี้ ได้มีการเรียกรวม ๆ ว่า “สตรีนิยม (Feminism)” 

สตรีนิยมได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 น าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้หญิงในมิติต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และได้ใช้ความคิดรวบ
ยอดในเรื่องความเป็นเพศ (Gender) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ ความเหลื่อมล้ าทางเพศได้
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสี่
ทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้เกิดการศึกษาและค าอธิบาย หรือแนวคิดเกี่ยวกับความ
เป็นรองของผู้หญิงในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายอีกด้วย 

ค าอธิบายหรือแนวคิดทางสตรีนิยมที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดกระแสหลัก ๆ ที่มี
อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยม (Liberalism) ลัทธิมาร์กซ์ (Marxism) จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) 
หรือแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) นักสตรีนิยมได้น าแนวคิดเหล่านั้นมาขยายความ
ปรับแต่งให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีที่กว้างขึ้นและใช้อ้างอิงได้ (Arneil, 1999) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
หลายส านักคิดด้วยกัน  และในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยอมรับประเด็นที่นักสิทธิสตรีน าเสนอ  โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องเพศ  เรื่องความเสมอภาค  ประเด็นเหล่านี้ได้มีสื่อออกไปไม่เฉพาะแต่ประเทศใน
ตะวันตกเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีในประเทศอ่ืนๆด้วยเช่นกัน  และเป็น
ประเด็นปัญหาที่ควรจะหยิบยกมาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาครอบครัว   และปัญหาสังคมของผู้ที่
ท างานเก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว    
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ทั้งนี้สตรีนิยมมีประวัติความเป็นมาในประเทศต่าง ๆ  ดังนี้ 
สตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการสิทธิสตรี

ทั้งประเทศตะวันตกและตะวันออก    
สตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา   
เป็นความพยายามท่ีจะก าจัดการใช้อ านาจระหว่างเพศ  และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม สิทธิ

สตรีเกี่ยวข้องทั้งทางวัฒนธรรม กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ หนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับความ
เสมอภาคถูกค้นพบเมื่อคริสต์วรรษที่ 18 โดยแมรี่ แอสเทลล์ (Mary Astell) เรื่อง Some Refletion 
Upon Marriage เป็นการเปิดประเด็นของสิทธิความเสมอภาคของทั้งหญิงชาย ทั้งในสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ และได้น าไปสู่การจัดเป็นองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับผู้หญิง ในช่วงประมาณปีค.ศ. 
1840 สิทธิสตรีมีเรื่องที่ส าคัญคือ การกดขี ่(Oppression) และได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องการข่มขืน การ
ท าร้ายเด็ก การท าแท้ง    

ในปี ค.ศ.1991 และในคริสต์วรรศท่ี 19 และ 20 มีขบวนการสิทธิสตรีที่มีการเคลื่อนไหวมาก
ในเรื่องความเสมอภาคและโอกาสของผู้หญิงสตรีนิยมในประเทศอังกฤษ  เริ่มเป็นที่รู้จักโดยโจเซ
ฟีน บัตเลอร์ (Josephine Butler)   

ในปี  ค.ศ.1864 ได้มีขบวนการรณรงค์ เรื่ องการติดโรคของผู้หญิง  ซึ่ ง เป็นผู้ท าการ
รักษาพยาบาลให้กับผู้หญิงโดยรักษาโรคติดต่อทางเพศ  โดยเฉพาะผู้หญิงโสเภณีและยังได้เป็น
สาระส าคัญในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ท าให้ผู้หญิงตกต่ ากว่าผู้ชาย  และจากนั้นภาค
ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ ก็ได้หันมาให้ความสนใจกับสิทธิสตรีและได้ตั้งองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิ
นิยมขึ้นมาก   

ในปี ค.ศ. 1913 มีเหตุการณ์ส าคัญคือ ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงในแถบเอเชียเพ่ือ
ปลดปล่อยให้ผู้หญิงเป็นอิสระและเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ได้มีการจัดตั้งสมาคมระดับชาติ
เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้น เรียกว่า “สภาสตรี ใน 16 ประเทศในกลุ่มโลกที่สาม” ซึ่งในระยะแรกของศตวรรษ
ที่ 20 ได้มีการเยี่ยมผู้หญิงในโลกที่สามจากกลุ่มสิทธิสตรียุโรปผู้มีบทบาทส าคัญ  ได้แก่ เอล
ลี ย์  คีย์  (Elley Key) แอนนี  บีแซนต์  (Annie Besant) และมาร์กา เรต  แซนเกอร์  (Margaret 
Sanger) ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมหลายลักษณะและขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงในเรื่องต่าง  ๆ แต่
แนวคิดของตะวันตกอาจน ามาใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับผู้หญิงในโลกที่สาม เช่น ชนชั้นทางสังคมระหว่างเพศ
และเรื่องผู้หญิงอยู่ในขบวนการพรรคการเมืองของแต่ละประเทศ 

ในส่วนของสิทธิสตรีในประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีไทยได้มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพตั้งแต่ระบบการเมืองการปกครอง  ในการเปลี่ยนแปลง
นั้นเริ่มจากระบบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเริ่มปรากฏเด่นชัดในสมัยรัชกาล
ที ่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากฎหมายเก่าไม่ยุติธรรม เช่น การขายเมีย หรือ
การบังคับให้ลูกสาวแต่งงานโดยไม่เต็มใจ จึงโปรดเกล้าให้เลิกเสีย และต่อจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมาโดยตลอด  โดยเฉพาะกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นับได้ว่าสตรีไทยไม่ได้มีความยากล าบากในการต่อสู้เพ่ือความเสมอ
ภาค  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสตรีไทยส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒนา ได้รับโอกาสทางกฎหมาย 
หลาย ๆ ด้าน แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันและการปิดกั้นโอกาสผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งสมควรที่
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จะได้รับการพัฒนาเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้หญิงก็เป็น
กลุ่มหนึ่งในเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่นกัน 

แม้ว่าการเรียกร้องสิทธิสตรีจะมีพัฒนาการมายาวนานและนานาประเทศให้ความสนใจใน
ประเด็นสิทธิสตรีมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียกร้องนี้ควรจะยุติ และในบางสังคมความ
เสมอภาคที่แท้จริงยังไม่ได้เกิดขึ้นและยังต้องมีการค้นหาต่อไปว่า  ความเสมอภาคระหว่างผู้ชายและ
ผู้หญิงที่แท้จริงคือจุดใด และจะท าอย่างไรเพื่อที่จะขจัดความเป็นเพศออกไปได้ 

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าค าอธิบายหรือแนวคิดทางสตรีนิยมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดกระแสหลัก ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยม (Liberalism) ลัทธิมาร์กซ์ (Marxism) จิต
วิเคราะห์ (Psychoanalysis) หรือแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) นักสตรีนิยมได้น าแนวคิด
เหล่านั้นมาขยายความปรับแต่งให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีที่กว้างขึ้นและใช้อ้างอิงได้ (Arneil, 1999) 
สามารถแบ่งออกเป็นหลายส านักคิดด้วยกัน ดังนี้ 

 
 1. สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) 

 เชื่อในความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเหตุผลและมีผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย ดังนั้น รัฐจึงต้อง
ก าหนดกฏเกณฑ์หรือกฎหมายให้คนปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกัน แต่รัฐต้องมีขอบเขตที่จะไม่เข้าไปล่วง
ละเมิดปริมณฑลส่วนตัวของปัจเจกบุคคล เชื่อในความเหมือนกันระหว่างเพศ เพราะมีพ้ืนฐานความ
เป็นมนุษย์เหมือนกันเชื่อในความเท่าเทียมกันทางเพศ เรียกร้องให้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการแข่งขัน
ภายในระบบสังคม (ปริมณฑลสาธารณะ) ให้ความส าคัญในการต่อสู้และแก้ไขกฎหมาย ยอมรับในการ
แทรกแซงของรัฐ (แนวสังคมสงเคราะห์) เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จิตส านึกของปัจเจกบุคคลเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

 การพัฒนาแนวคิดเสรีนิยมในคริสต์วรรษที่ 18 เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มกระฎุมพี 
และพวกศักดินา ภายใต้ระบบศักดินา ฐานะทางสังคมถูกก าหนดมาแต่ก าเนิด แนวคิดเสรีนิยมยืนยัน
ว่าฐานะทางสังคมควรจะถูกก าหนดโดยความสามารถและทักษะของปัจเจกบุคคล  และวัดโดย
ความส าเร็จของบุคคลในการแข่งขันกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสตรีนิยมสายเสรีนิยมถือว่าเป็นส านักคิดแรก และ
ถูกมองว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักของสตรีนิยม เพราะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับแนวคิดนี้  สตรีนิยม
สายเสรีนิยมได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดเสรีนิยม ที่ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์ โดยเฉพาะในทางกฎหมายให้ความส าคัญต่อปัจเจกนิยมที่มีเหตุผล ท าให้นักสตรีนิยมในแนวนี้
มักเรียกร้องให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล ปรับปรุงตัวเองให้เหมือนกับผู้ชาย เช่น
ต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่แสดงความอ่อนแอ และเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายไม่มีความแตกต่างกัน เป็นมนุษย์
เหมือนกัน ดังนั้น ผู้หญิงควรมีโอกาสที่จะท าทุกอย่างให้ได้เหมือนผู้ชาย เรียกร้องให้ผู้หญิงมีโอกาสที่
เท่าเทียมในการแข่งขันภายในระบบสังคมที่เป็นอยู่  โดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะให้ความส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทางการเมืองเพ่ือสิทธิของปัจเจกบุคคลในการแข่งขันในตลาด
สาธารณะ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมแล้วผู้หญิงจะเป็นเหมือนผู้ชายได้ทุกอย่าง  การ
ต่อสู้หลักของสตรีนิยมสายนี้คือการต่อสู้ผ่านทางการแก้ไขกฎหมาย หรือการแก้ไขในแนวสังคม
สงเคราะห ์ไม่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างสังคม นักสตรีนิยมสายเสรีนิยม
ถูกวิจารณ์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการให้ความส าคัญเฉพาะประเด็นของกฎหมาย เพราะความด้อย
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โอกาสของผู้หญิงหลายประการ ไม่สามารถแก้ไขผ่านทางการแก้ไขกฏหมาย เช่น ไม่มีกฎหมายใดระบุ
ว่าผู้หญิงต้องเป็นหลักในการดูแลลูก แต่ผู้หญิงก็ต้องท าแม้ว่าอาจจะไม่ต้องการท า (Eisenstein, 
1981) 

 นอกจากนี้การเรียกร้องให้ผู้หญิงต้องปรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือแสดงท่าทาง
ตลอดจนการคิด อารมณ์ให้เหมือนผู้ชาย ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับให้ “ความ
เป็นผู้ชาย” เป็นตัวแบบของมนุษย์ที่พึงประสงค์ ซึ่งไม่น่าถูกต้อง เพราะคุณลักษณะหลายๆ ประการ
ของผู้ชาย เช่น การชอบแข่งขัน ไม่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น ไม่มีความอ่อนโยน ความก้าวร้าว การเก็บ
กดทางอารมณ์ ล้วนไม่ใช่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมนุษย์อีกต่อไป 

 
2. สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ (Marxist Feminism) 
 มองผู้หญิงในด้านที่เกี่ยวกับระบบทุนนิยม การกดขี่ผู้หญิงเกิดจากระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ไม่เก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย (เน้นทุนนิยมมากกว่าผู้ชาย) มองว่าการถูก
เอาเปรียบของผู้หญิงไม่ต่างจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ชายที่ไม่มีปัจจัยการผลิตได้รับอิทธิพล  
จากข้อเสนอของมาร์กซ์ว่าเงื่อนไขทางวัตถุ (โดยเฉพาะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ) ของชีวิตมนุษย์เป็น
ตัวก าหนดความสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์ ให้ความสนใจในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ผู้หญิงท า
เป็นหลักทั้ งที่เป็นงานบ้านและงานอาชีพ (ซึ่งไม่ให้ค่าตอบแทนหรือได้รับค่าตอบแทนน้อย/สร้าง
ผลผลิตและไม่สร้างผลผลิต) ซึ่งก าหนดความเป็นรองของผู้หญิง การปลดปล่อยคือล้มล้างระบบทุน
นิยมเสียก่อน เพ่ือขจัดความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมซึ่งจะท าให้ความสัมพันธ์ทางการ
สืบพันธุ์เปลี่ยนไปด้วย หรือควรให้ผู้หญิงเข้าสู่การผลิตสาธารณะ ส่วนงานส่วนตัวในครอบครัวควรให้
รัฐเข้ามาดูแลให้เป็นงานสังคม แม้ผู้หญิงจะออกมาท างานนอกบ้านแต่ยังมีการแบ่งประเภงาน (งาน
ผู้หญิง) ซึ่งมีนัยดูแคลน ลดคุณค่า และมีผลต่อการลดค่าผลตอบแทนลง เสนอว่าการท างานบ้านของ
ผู้หญิงควรได้รับค่าตอบแทนด้วย โดยคนจ่ายคือรัฐและนายทุน (ในรูปสวัสดิการ) 

 เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเกิดข้ึนในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1970 ได้รับอิทธิพลทางความคิดของคาร์ล 
มาร์กซ์ และเฟรดเดอริกค์ เองเกลส์ (Frederick Engels) โดยเชื่อว่าการกดขี่ที่ผู้หญิงได้รับเป็นผลจาก
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในระบบการผลิตแบบทุนนิยม สตรีนิยมสายนี้เชื่อว่าระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมท าให้เกิดการแบ่งการท างานออกเป็นงานบ้านที่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิต ไม่มีคุณค่าและไม่มีค่าตอบแทน และงานนอกบ้านซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตมีค่าตอบแทน
ระบบทุนนิยมพยายามที่จะให้เก็บผู้หญิงไว้ท างานบ้าน การกระท าเช่นนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุน
นิยม เพราะผู้ชายสามารถท างานได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาในการท างานบ้านหรือท าอาหาร  และ
นายทุนไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าแรงงานสูงขึ้นเพ่ือน ามาจ่ายให้กับคนท างานบ้านเพราะมีผู้หญิงหรือ
ภรรยาท าให้ฟรีอยู่แล้ว    
 ในกรณีที่ผู้หญิงได้มีโอกาสท างานนอกบ้าน ภายใต้ระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ งานที่ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ท า ถูกถือว่าเป็น “งานของผู้หญิง” เช่น งานพยาบาล งานเย็บผ้า งานเลขานุการ ซึ่งเชื่อว่าเป็น
งานที่คล้ายคลึงกับงานที่ผู้หญิงท าที่บ้าน จึงท าให้งานเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนต่ าเมื่อเทียบกับงานที่
ผู้ชายส่วนใหญ่ท า เพราะงานบ้านถูกตัดสินว่าเป็นค่าที่ไม่มีคุณค่าในระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จึงถือว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดของความเป็นรองของผู้หญิง    
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 ดังนั้น การต่อสู้ของผู้หญิงส าหรับสตรีนิยมสายนี้ คือต้องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็น
ธรรมที่เป็นอยู่ การเสนอดังกล่าวท าให้สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ถูกวิจารณ์ว่ามองไม่เห็นการกดขี่ผู้หญิง
ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ส าคัญ เช่น การกดขี่ที่ผู้หญิงได้รับในโลกส่วนตัว หรือภายในครอบครัว มองไม่เห็น
ว่าการกดขี่ผู้หญิงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการกดขี่ทางชนชั้น  ข้อวิจารณ์นี้น าไปสู่การเกิดขึ้น
ของส านักคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 
 
 3. แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 
  แนวคิดนี้อธิบายว่าการกดขี่ผู้หญิงเกิดขึ้นเพราะเธอเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงถูกกดขี่เพราะ
เพศของเธอ ความไม่เทียมกันทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) 
ระบบชายเป็นใหญ่ หมายถึง ระบบของโครงสร้างสังคมและแนวการปฏิบัติที่ผู้ชายมีความเหนือกว่า
กดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง    
  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นระบบที่ผู้ชายมีความเหนือกว่าผู้หญิงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม กลุ่มแนวคิดนี้ให้ความสนใจต่อสถานะที่เป็นรองของผู้หญิง และ
มองว่าความเป็นรองที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากความต้องการเหนือกว่าของผู้ชาย และอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ ได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผู้ชาย (ผู้ชายเข้มแข็งกว่า ฉลาดกว่า 
มีเหตุผลมากกว่า คิดอะไรที่ลึกซึ้งได้มากกว่า ฯลฯ) และท าให้ความเหนือกว่านี้ด ารงอยู่ในความเชื่อ
ของคนในสังคมผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ สตรีนิยมสายนี้ได้มีการแตก
ย่อยเป็นสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) และสตรีนิยมสายนิเวศ (Ecofeminism) 
  สรุปแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) ดังนี้ 
  1) การกดขี่เกิดขึ้นเพราะเธอเป็นผู้หญิง เพราะเพศของพวกเธอ (ร่างกายของผู้หญิง) 
  2) การเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคน ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างสังคม 
แต่เป็นการท าความเข้าใจและต่อสู้ภายในตัวเองของผู้หญิง หลีกหนีจากการต่อสู้ทางการเมือง และ
ถอนตัวจากความพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) 
  3) ระบบชายเป็นใหญ่ สร้างการยอมรับต่อความสัมพันธ์ทางเพศที่เหลื่อมล้ าผ่านทาง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ท าให้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาปกติตามค่านิยม 
  4) ความแตกต่างทางเพศ มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมากกว่าชีวภาพ 
 
  5) หน้าที่ทางการสืบพันธุ์ ท าให้การกระจายของอ านาจไม่เท่าเทียม เสนอให้มีการควบคุม
การเจริญพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี การดูแลเด็กให้เป็นหน้าที่ของสังคม 
  6) ความเป็นแม่เป็นมายาคติ (ผู้หญิงต้องการเป็นแม่ผู้หญิง มีสัญชาตญาณของความเป็น
แม่ เด็กทุกคนต้องการแม่) 
  7) ความเป็นแม่กลายเป็นสถาบัน รวมทั้งกามารมณ์ก็ถูกท าให้เป็นสถาบันด้วย เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ชาย ถ้าเบี่ยงเบนไปก็จะกลายเป็นการคุกคามสถาบันดังกล่าว (รักร่วมเพศท าแท้งท้อง
ไม่มีพ่อ ฯลฯ) 
  8) ความรักเป็นความเชื่อ และอุดมการณ์การสืบพันธุ์ที่ก าหนดบทบาทของผู้ชายผู้หญิง 
 



48 
 

 4. สตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) 
  เป็นผลสืบเนื่องจากสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน แต่เพราะในความเป็นจริงแนวคิด
ดังกล่าวยากในการปฏิบัติ จึงเสนอความเป็นไปได้ใหม่ คือให้ความสนใจกับตัวตนของผู้หญิงเอง และ
สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตัวของผู้หญิงมากกว่าที่ระบบ ให้ความส าคัญกับการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
ผู้หญิง (ข้อดีด้านต่าง ๆ ของผู้หญิง) เรียกร้องให้รักษาความแตกต่างระหว่างชายและหญิงไว้ และน า
คุณลักษณะที่มองว่าไม่ดี/ด้อย มาสร้างคุณค่าใหม่ เพ่ือให้เกิดทัศนะใหม่ และเชื่อในความมีธาตุแท้ของ
ผู้หญิงตามธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวสากล 
  จะยอมรับว่าผู้หญิงและผู้ชายมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนที่เคยเชื่อกันในอดีต  แต่
นักสตรีนิยมสายนี้เสนอว่า คุณลักษณะที่เป็นหญิงนั้นดีกว่าหรือเหนือกว่าของผู้ชาย (ไม่ใช่ด้อยกว่าดังที่
เชื่อกันในอดีต) ไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน การเอาใจใส่ดูแล ความอ่อนโยน ความสันติไม่
ก้าวร้าว ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ผู้หญิงควรชื่นชม และรักษาความเป็นหญิงเหล่านั้นไว้ 
 
 5. สตรีนิยมสายนิเวศ (Ecofeminism)  
  เป็นอีกแนวคิดท่ีแตกออกจากสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน เชื่อว่าผู้หญิงมีความแตกต่าง
จากผู้ชาย และดีกว่าโดยธรรมชาติ และโดยเงื่อนไขทางชีวภาพ (เช่นการให้ก าเนิดลูก) ท าให้ผู้หญิงมี
ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าผู้หญิงและธรรมชาติเป็นปริมณฑล
ที่ด้อย และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าปริมณฑลของเหตุผลและวัฒนธรรมมีความเหนือกว่าธรรมชาติ ดังนั้น 
จึงควรชื่นชมยินดีและควรปฏิเสธเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ท าลายธรรมชาติ น าไปสู่การฟ้ืนฟูความรู้ ความ
เชื่อ พิธีกรรมโบราณ ที่ให้ความส าคัญกับการบูชาพระแม่เจ้า พระจันทร์สั ตว์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบการ
สืบพันธุ์ของผู้หญิง แต่ถูกต่อต้านว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลอง เหมือนเป็นการยอมรับระบบคิดแบบคู่
ตรงข้ามของผู้ชาย เป็นการสืบเนื่องของการกดข่ีของผู้ชาย 
  มีความเชื่อคล้ายคลึงกับสายวัฒนธรรมว่า ผู้หญิงมีความแตกต่างจากผู้ชายและดีกว่า
ผู้ชายตามธรรมชาติ แต่เสนอเพ่ิมเติมว่า ผู้หญิงมีความใกล้ชิดหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ 
เช่น การที่ผู้หญิงเป็นผู้ให้ก าเนิดบุตร ท าให้ผู้หญิงเชื่อมโยงกับธรรมชาติ  เชื่อมโยงกับโลก ส่วนผู้ชาย
นั้นใกล้ชิดกับวัฒนธรรม และในนามของวัฒนธรรม ผู้ชายได้พยายามและประสบความส าเร็จในการ
ข่มเหงรังแก ทั้งผู้หญิงและธรรมชาติ การเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาตินี้ได้น าไปสู่การฟ้ืนฟูพิธีกรรม
โบราณที่ให้ความส าคัญกับการบูชาพระแม่เจ้า รวมทั้งระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยมองว่าธรรมชาติ
เปรียบเสมือนแม่ และพระแม่เจ้า ซึ่งเป็นที่มาของพลังอ านาจและแรงบันดาลใจ และเรียกร้องให้มีการ
ปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Merchant, 1995) ทั้งสตรีนิยมสายวัฒนธรรมและสายนิเวศถูก
วิจารณ์ว่าเป็นพวกสารัตถะนิยม คือเชื่อว่ามีธาตุแท้ของความเป็นหญิง 
 
 6. สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism)  
  เน้นความส าคัญในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ส่วนตัว ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชาย
หญิง (อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่) รวมทั้งหน้าที่การให้ก าเนิดเด็กของผู้หญิงที่มีผลต่อการกดขี่ (คล้าย
แนวคิดถอนรากถอนโคน-แต่ปฏิเสธเรื่องทางชีวภาพที่ถอนรากถอนโคน เน้นเพราะมองข้ามปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบการพิจารณาไป) คล้ายแนวคิดมาร์กซิสต์ คือ เชื่อในความเหมือนกันระหว่างชายหญิงและ



49 
 

การแบ่งโลกออกเป็นโลกส่วนตัว และโลกสาธารณะ และเสนอให้ผู้หญิงผลักดันโลกส่วนตัวออกไปใน
โลกสาธารณะ (แต่ก็โต้แย้งว่าการแบ่งออกสองพ้ืนนี้เป็นแนวคิดพวกเสรีนิยม เป็นอุดมการณ์ของพวก
กระฎุมพีซึ่ งไม่ควรยอมรับ) และให้ความสนใจในประเด็นการท างานของผู้หญิงว่าถูกเอาเปรียบ
อย่างไรในสังคม ดังนั้น จึงรวมเอาแนวคิดทั้งสองข้างต้น เพ่ือท าความเข้าใจระบบอ านาจที่เกิดจากทุน
นิยมชายเป็นใหญ่ (โครงสร้างทุนนิยมชนชั้น และโครงสร้างสูงต่ าทางเพศ) ดังนั้น ต้องท าลาย
โครงสร้างของระบบสูงต่ าทางเพศ ทางเชื้อชาติ และทางชนชั้น ที่ได้รับการรักษาบางส่วนจากการแบ่ง
งานกันท าทางเพศ การมีส่วนร่วมในการผลิตเป็นเงื่อนไขแรกที่จ าเป็นในการปลดปล่อยผู้หญิง แต่การ
แบ่งงานกันท าทางเพศ ก็เป็นส่วนท าให้ผู้หญิงเป็นรองและถูกกดขี่ (ดูความสัมพันธ์ทางการผลิต) เลิก
มองการสืบพันธุ์ในแง่ชีวภาพ การเลี้ยงดูเด็ก และการท างานบ้าน เป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะสิ่งนี้เป็น
การสร้างทางวัฒนธรรม เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการกดขี่ผู้หญิง ต้องแยกกามารมณ์ออกจาก
การสืบพันธุ์ เพราะผู้หญิงถูกเปรียบเป็นวัตถุทางเพศ (เช่นแนวคิดความแปลกแยก ผู้หญิงถูกท าให้
แปลกแยกจากร่างกายตนเอง กระท าทุกอย่างเพ่ือผู้ชาย และระบบทุนนิยมบริโภคความสวยงาม
เครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ) โดยการท าให้ความรัก กามารมณ์ และการแต่งงาน เป็นเรื่องเดียวกัน 
(โดยมีกฎหมายและสถาบันต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการกดขี่ การขัดเกลาทางสังคม
มักเน้นที่ตัวผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยสัมพันธ์กับการสืบพันธุ์ (กามารมณ)์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงต้อง
เปลี่ยนทั้งสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมในทางกว้าง และเปลี่ยนนิสัยความเคยชินที่ฝังรากลึกในผู้หญิงและ
ผู้ชาย 
  ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์อยู่หลายประการ ไม่ว่าการเชื่อว่าผู้หญิง
กับผู้ชายมีความเหมือนกัน หรอืการวิเคราะห์สังคม โดยแบ่งเป็นโลกส่วนตัวและโลกสาธารณะ รวมทั้ง
การเสนอให้ผลักดันโลกส่วนตัวเข้าไปอยู่ในโลกสาธารณะ แต่ที่แตกต่างกันคือสตรีนิยมสายสังคมนิยม
มองว่าการอธิบายถึงการกดขี่ผู้หญิงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อโลกหรือพ้ืนที่ส่วนตัวด้วย  เช่น
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย และหน้าที่การให้ก าเนิดเด็กของผู้หญิง 
  ดังนั้น สตรีนิยมสายนี้จึงเสนอว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์
กันของระบบชายเป็นใหญ่ และระบบทุนนิยมในสังคม หรือกล่าวได้ว่าเมื่อทั้งระบบความเป็นเพศและ
ระบบเศรษฐกิจมาสัมพันธ์กันในยุคสมัยหนึ่ง ๆ ได้ท าให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ชาย
อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ ส่วนผู้หญิงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ ตัวอย่างเช่น ระบบชายเป็นใหญ่ได้สร้าง
ความเชื่อที่ว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยและความสาว (คุณค่าของผู้ชายอยู่ที่ความสามารถ  
การประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน) ความเชื่อนี้เมื่อปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจแบบตลาดที่ต้องการ
ขายสินค้าให้ได้มาก ดังนั้น ผ่านทางการโฆษณา ผู้หญิงจึงตกเป็นเหยื่อทางการค้าของธุรกิจ
เครื่องส าอางหลากหลายชนิดอย่างเต็มใจ เพ่ือต้องการสวยและรักษาความสาวไว้ 
 
 7. สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism) 
  เป็นแนวคิดสตรีนิยมอีกส านักหนึ่ง ได้ใช้แนวคิดของจิตวิเคราะห์อธิบายถึงการเกิดขึ้นของ
ความเป็นชายความเป็นหญิง ซึ่งน าไปสู่ความเป็นรองของผู้หญิง โดยเชื่อว่าการท าความเข้าใจต่อ
พัฒนาการความเป็นชายเป็นหญิง จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในระดับจิตใจ    
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  นักสตรีนิยมสายนี้ เชื่อว่าความเป็นเพศหรือความเป็นชายเป็นหญิงไม่ใช่เรื่องทางชีวะที่มี
มา แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในระดับจิตไร้ส านึก (Unconciousness) ในพัฒนาการชีวิตช่วงต้นๆ ของ
เด็ก ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ส าคัญในการก่อรูปอัตลักษณ์ของความเป็นเพศ เช่น งานของแนนซี่ โชโดรอฟ 
(Nancy Chodorow, 1978) ที่อธิบายว่า การเลี้ยงดูเด็กอ่อนที่ไม่สมดุลย์คือการที่แม่เลี้ยงดูเด็กใกล้ชิด
แต่เพียงผู้เดียว โดยมีพ่อคอยดูอยู่ห่างๆ ก่อให้เกิดการก่อรูปอัตลักษณ์ความเป็นเพศที่แตกต่างกัน ท า
ให้ผู้ชายมักเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเอง ไม่มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง ส่วนผู้หญิงจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่มีความเป็นตัวของตัวเอง
น้อย ซึ่งเธอเสนอว่าความเป็นหญิงเป็นชายแบบนี้ไม่เหมาะสมทั้งคู่  มนุษย์ที่พึงประสงค์ควรเป็นการ
ผสมผสานคุณลักษณะของทั้งสองเพศ ซึ่งจะได้มาโดยเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้พ่อมีส่วนในการเลี้ยง
ดูลูกในระดับเดียวกับแม ่(Equal Parenting) 
  กล่าวคือ ในสภาพแรกเริ่มเด็กจะไม่มีสภาพที่แตกต่างกันในความเป็นเพศและเป็น
กามารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจ แต่ต่อมาอ านาจได้เข้ามาสร้างความแตกต่างทางเพศในทาง
วัฒนธรรม และจากการสร้างความแตกต่างดังกล่าวความสูงต่ าความเป็นเพศจึงเกิดขึ้นแบ่งออก  2 
แนวคิดย่อย 
 
  7.1 สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ แนวของฟรอยด์ 
   ให้ความส าคัญในเรื่องการก่อรูปของบุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศ ในกรอบ
ชายเป็นใหญ่ กล่าวคือ “พ่อ” ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สรุปรวบยอดอ านาจการริษยา
อวัยวะเพศชาย (Penisenvy) เชื่อในจิตไร้ส านึกในการก่อรูปอัตลักษณ์ (ของสังคมอุดมการณ์ชายเป็น
ใหญ่) แต่ถือว่าเป็นการดีที่ให้ผู้หญิงอยู่ในภาวะนั้น เพราะเป็นระเบียบทางจิตทางเลือกและท าให้
ผู้หญิงมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ดีไว้เชื่อว่ากามารณ์เป็นผลมาจากชีวภาพมากกว่าสังคมวัฒนธรรม 
 
  7.2 สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ สายลาคัง 
   อธิบายพัฒนาการของความเป็นตัวตนทางเพศในแง่มุมของภาษาศาสตร์ หรือ
วัฒนธรรมทางสัญลักษณ์ มากกว่าอธิบายในแง่มุมทางชีวภาพ เหมือนฟรอยด์ให้ความสนใจ
ความหมายทางวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นระหัสในภาษา เพราะภาษาถูกมองว่าเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเด็กในก้าวแรกสู่วัฒนธรรมไม่มีตัวตน/ความเป็นหญิง-ชายที่เป็นธรรมชาติแต่ถูก
สร้างขึ้นโดยสังคม ผ่านภาษาที่ถูกจัดระเบียบภายใต้มาตรฐานชายเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตามตัวตนก็
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เรียกร้องความต้องการความแตกต่าง และความเป็นลักษณะเฉพาะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ 
 
 8. สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่  
  สตรีนิยมแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นถูกมองว่าเป็นผลผลิตของแนวคิดในยุคสมัยใหม่ (ยกเว้นนัก
สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์บางคน) และถูกวิจารณ์จากสตรีนิยมสายแนวคิดหลังสมัยใหม่ว่ามี
ข้อบกพร่อง โดยเฉพาะประเด็นการเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นหนึ่งเดียว คือ เชื่อว่าผู้หญิงทั้งโลกมีความ
เหมือนกัน ไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ ทางชนชั้น สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่
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ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญต่อความแตกต่างของ
กลุ่มผู้หญิง รวมทั้งความหลากหลายที่มีอยู่ของผู้หญิงแต่ละคน   
  นอกจากนี้ยังปฏิเสธความคิดสารัตถะนิยม โดยเสนอว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีความเป็นผู้หญิง ทุก
อย่างล้วนสร้างผ่านปฏิบัติการทางวาทกรรม จึงไม่มีความเป็นผู้หญิงที่แท้คงที่ตายตัว และไม่
เปลี่ยนแปลง การเสนอว่าไม่มี “ผู้หญิง” ของสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ ได้น าไปสู่การถูกวิจารณ์อย่าง
รุนแรงจากนักสตรีนิยมสายอ่ืน ๆ ว่าท าให้การต่อสู้เพ่ือสถานะที่ดีขึ้นของผู้หญิงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้
เพราะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงเสียแล้ว ถือเป็นการท าลายความชอบธรรมของขบวนการเคลื่อนไหวของ
ผู้หญิง 
  นอกจากแนวคิดดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีแนวคิดสตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการ และ
แนวคิดสตรีนิยมผิวด า และสตรีนิยมในโลกท่ีสาม ซึ่งมีหลักการคิด คือ 
  8.1 สตรีนิยมแนวคิดรัฐสวัสดิการ เป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องสวัสดิการของผู้หญิงเป็น
หลัก ผู้หญิงจ าเป็นต้องได้รับสวัสดิการที่ดีที่เหมาะสมในฐานะมารดาและภรรยา ขณะเดียวกันผู้ชายก็
ต้องเข้ามามีบทบาทและรับผิดชอบต่อผู้หญิงในฐานะมารดาและภรรยาเช่นเดียวกัน  แนวคิดนี้เน้นให้
เห็นคุณค่าของผู้หญิงในบทบาททั้งสองที่สังคมคาดหวัง แนวคิดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสวัสดิการ ครอบครัว ผู้หญิง และต่อผู้หญิงในบริการสัวสดิการในฐานะมารดา คนงาน สิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้หญิง 
  8.2 แนวคิดสตรีนิยมผิวด้าและสตรีนิยมในโลกที่สาม แนวคิดนี้สนับสนุนแนวคิดสตรี
นิยมแนวสังคมนิยม โดยแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงผิวด าถูกกดข่ีซ้ าซ้อนจากการกดขี่ต่าง ๆ ทางสังคม 
เช่น จากคนผิวขาว หรือเริ่มมาจากผู้ชายผิวด า และระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสตรีนิยมในโลกที่
สามที่ถูกกดข่ีในลักษณะเดียวกันด้วย 
 จากแนวคิดสตรีนิยมในแนวคิดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ความ
เชื่อ แบบแผนต่าง ๆ ในทางสังคม เป็นผู้ก าหนดในเรื่องแนวคิดของสังคมต่อผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น
แนวคิดใดก็ตาม จุดประสงค์หลักคือเน้นการแก้ไขความไม่เสมอภาคทางสังคม ถ้าเราสามารถน า
แนวคิดต่างๆมาร่วมกันและพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะเป็นทางแก้ปัญหาความ
ไม่เสมอภาคท่ีดีที่สุด 
 การศึกษาสังคมในประเด็นแนวคิดสตรีนิยมนั้น เป็นการศึกษาที่ค าถามว่าท าอย่างไรผู้หญิงจึง
จะได้รับการพัฒนา และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ชายอย่างแท้จริง เพราะผู้หญิงในหลายสังคม
มักถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยก ในประเด็นนี้ถ้ามีค าถามว่าท าไมไม่พัฒนาผู้ชาย ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว
ควรที่จะพัฒนาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพราะเป็นการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาสังคม แต่ผู้หญิงจะมี
ปัญหาเชื่อมโยงมาจากแนวคิดวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมานาน ท าให้ผู้หญิงเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืนในสังคม ทั้งจากผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันเอง นอกจากนั้นการ
สร้างแนวความคิดของผู้หญิงให้กับตนเองแล้วการพัฒนาสตรียังจะรวมถึงการพัฒนาบุรุษด้วย  หรือ
การพัฒนาผู้ชายให้ยอมรับผู้หญิงในเรื่องความเสมอภาค  ความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งใน
สั งคมและความแตกต่างระหว่าง เพศไม่ ได้หมายถึ งความไม่ เสมอภาคหรือความไม่ เท่ า
เทียม นอกจากนั้นแนวความคิดของผู้หญิงต่อผู้หญิงด้วยกันเองก็เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง บางครั้งผู้หญิงก็
ประสบปัญหาเพราะผู้หญิงด้วยกัน ในเรื่องของการแบ่งชั้นหรือการแบ่งแยกภูมิหลัง เช่น การเลี้ยง
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ดู การสืบสกุล การศึกษา อาชีพ และการแต่งงาน ซึ่งการศึกษาผู้หญิงตามแนวคิดที่กล่าวมาสามารถ
ศึกษาได้ในหลายประเด็น เช่น  สตรีกับสิ่งแวดล้อม การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี บทบาทของสตรี
ด้านเศรษฐกิจ ในสังคมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การร่วมรับภาระในครอบครัว สตรีกับความ
ยากจน สตรีกับสื่อมวลชน สถานภาพของสตรีบนค่านิยมเชิงซ้อน และความรุนแรงต่อสตรี เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาในเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิงนั้นเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยในที่นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการศึกษาใน
ประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญมากส าหรับสตรีไทย ความ
รุนแรงของสตรีนั้นแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ซึ่ง
หากวิเคราะห์ในทฤษฎีและแนวคิดสตรีนิยมแนวก้าวหน้าหรือแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน
จะพบว่าผู้ชายมีอ านาจและครอบง าในทุกด้านของรัฐ (เช่นเดียวกับในสถาบันต่าง ๆ ของทุนนิยม) 
เช่น การบริการประชาชน สถาบันทางสุขภาพ ประกันสังคม บริการสังคม ที่อยู่อาสัย และด้าน
ศาล ซึ่งเรียกได้ว่า การปกครองชายเป็นใหญ่ (Patriarchy)  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการมีอิทธิพล
และการอยู่ใต้อิทธิพล ซึ่งภาวะผู้ชายเป็นใหญ่มีอยู่ 2 ประเภท คือ อ านาจของผู้ชายในการควบคุมของ
ผู้หญิงในเรื่องเพศ และศักยภาพในการสืบพันธุ์ของผู้หญิง ซึ่งในประเด็นนี้จะศึกษาในด้านความรุนแรง
ของสตรีในครอบครัวที่สังคมต้องยอมรับว่าผู้หญิงถูกท าร้ายจากคนที่อยู่ใกล้ชิดเธอมากที่สุด  ไม่ว่าจะ
เป็นสามี พ่อ หรือพ่ีชาย ซึ่งในจุดนี้หากมีการศึกษาสาเหตุ วิเคราะห์ความเป็นมาของความรุนแรง
เหล่านี้ จะท าให้สังคมสามารถขจัดปัญหาความรุนแรงที่มีอยู่ในสตรีทุกสังคม หรือการลดอัตราการเกิด
ให้น้อยลงได้ และในอีกด้านหนึ่งคือ สาเหตุของความก้าวร้าวของผู้ชาย คือ การมีพละก าลังเหนือ
ผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องเพศ เช่น ผู้ชายสามารถบังคับผู้หญิงร่วมเพศได้โดยที่ผู้หญิงไม่ต้องการ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการทารุณทางเพศ การข่มขืนในทุกรูปแบบ ซึ่งการวิเคราะห์ในแนวคิดนี้จะท าให้ทราบว่า
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนจากสังคมทุนนิยมมาเป็นสังคมนิยมก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่ถูกกดขี่ เพราะจุดเน้นที่
ท าให้เกิดความรุนแรงต่อสตรีคือ การปกครองแบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งการศึกษาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้หญิงในสังคมที่ต่างกันออกไปจะท าให้หาแนวทางในการลดช่องว่างของการปกครองแบบชายเป็น
ใหญ่จนท าให้ผู้หญิงต้องตกเป็นเครื่องมือทางอารมณ์ของผู้ชาย  โดยจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์โดย
แนวคิดนี้นั้นมองปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง หากจะมีการขจัดปัญหาความรุนแรงใน
สตรีอย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะมีรื้อโครงสร้างของสังคมที่จะยังเน้นบทบาทของผู้ชายหรือเอ้ือต่อการ
กระท าบทบาทชายมากกว่าหญิง อาจจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือด าเนินการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของสตรี และผู้รับเรื่องราวเหล่านั้นก็น่าจะเป็นสตรีด้วยกัน เช่น การให้มีต ารวจที่เป็นสตรีในกรณี
การสืบสวนหรือสอบสวนคดีของผู้หญิงกับผู้ชาย ไม่ใช่มีแต่ต ารวจชายฝ่ายเดียว เป็นต้น 
 ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ยังสนับสนุนเรื่องผู้หญิงว่ามีโอกาสเท่ากับผู้ชายในการออกไปท างาน
นอกบ้านเพ่ือหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งมีผู้หญิงจ านวนไม่น้อยที่ออกไปท างานและประสบ
ความส าเร็จ เห็นได้จากปัจจุบันผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสายงานต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของธุรกิจ การท างานในระดับผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการเป็นผู้น า
ประเทศ ตัวอย่างผู้หญิงที่ประสบความส าเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจคือ Oprah Winfrey เจ้าแม่แห่ง
รายการโทรทัศน์เจ้าของรายการทอล์คโชว์ (Talk Show) ชื่อ “The Oprah Winfrey Show”  ซึ่ง
เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์รายการทอล์คโชว์ของอเมริกา และเป็นหนึ่งใน
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ไม่กี่รายการที่มีการผลิตมานานกว่า 24 ปี นอกจากนี้ Oprah ยังเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันที่รวย
ที่สุดในศตวรรษที่ 20 และเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นคนผิวสี (Black Billionaire) นอกจากนี้ Oprah ยังถูก
นิตยสาร Forbes จัดให้อยู่ในอันดับที่ 3 ในการจัดอันดับ 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก (The 
World’s 100 Most Powerful Women) ซึ่งนิตยสาร Forbes ได้คัดเลือกผู้หญิงที่มีอิทธิพลที่สุดจาก
ทุกสาขาอาชีพ โดยวัดจากความส าคัญที่สื่อมวลชนมีให้ และข้ึนอยู่กับขนาดของประเทศหรือองค์กรที่
ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้น า ดังนั้นถ้าหากบุคคลใดสื่อมวลชนให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นผู้น าในองค์กร
ขนาดใหญ่หรือเป็นประเทศที่มีความส าคัญมาก บุคคลนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งของผู้มี
อิทธิพล และ Oprah ยังเป็นที่หนึ่งมาแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกันจาก 100 อันดับคนดัง ที่สุด (The 
Celebrity 100)  
 

 
 

ภาพที่ 2.22 Oprah Winfrey เจ้าของธุรกิจรายการทอล์คโชว์ 
ที่มา : http://money.cnn.com/popups/2006/fortune/mostpowerfulwomen/8.html 
 
 ในด้านสายการบริหารงานก็มีตัวอย่างกรณีศึกษาให้เห็น คือ Indra Nooyi ผู้หญิงอินเดีย
อเมริกันที่ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและซีอีโอ (Chief Executive Officer) ของบริษัท 
Pepsi Co ผู้ผลิตน้ าอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเป๊ปซี่  (Pepsi) เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นน าที่มี
รายได้สูงของโลก มีคนงานมากกว่า 285,000 คนทั่วโลก Indra ได้เริ่มท างานในต าแหน่งซีอีโอของ 
บริษัทตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็นผู้หญิงอินเดียที่ท างานอยู่ในต าแหน่งสูงสุดในกลุ่มผู้หญิงอินเดียที่อเมริกา 
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2550-2551 เธอถูกจัดให้อยู่ใน 50 อันดับของผู้หญิงที่น่าจับตามองที่สุดของ
นิตยสาร Wall Street Journal และ 100 อันดับของผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนิตยสาร Times 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552-2553 Indra ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของผู้หญิงที่มีอิทธิพลในด้านของธุรกิจ
ซึ่งจัดท าโดยนิตยสาร Fortune และอยู่ในอันดับที่ 6 ของจาก 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของ
นิตยสาร Forbes 

http://money.cnn.com/popups/2006/fortune/mostpowerfulwomen/8.html
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ภาพที่ 2.23 Indra Nooyi ประธานกรรมการและซีอีโอ (Chief Executive Officer) ของบริษัท 
Pepsi  
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/228276274834475950/ 

 

ในทางการเมืองก็มีผู้หญิงจ านวนไม่น้อยที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้น าประเทศ จากการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบันนี้มีผู้หญิงทั้งหมด 67 คนจากทั่วโลกที่ได้รับ
ต าแหน่งเป็นผู้น าทางการเมือง ผู้หญิงคนล่าสุดที่เพ่ิงได้รับเลือกให้เป็นผู้น าประเทศคือ Dilma 
Rousseff ประธานาธิบดีคนล่าสุดของประเทศบราซิลที่เพ่ิงชนะการเลือกตั้งและเริ่มท างานเมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 และถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 95 จาก 100 อันดับสตรีที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกของ
นิตยสาร Forbes 

 

 
ภาพที่ 2.24 Dilma Rousseff ประธานาธิบดีของประเทศบราซิล (2554) 
ที่มา : http://www.pt.org.br/dilma-rousseff 
 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2553 มีผู้หญิงเริ่มได้รับการเลือกให้เป็นผู้น าประเทศมา
โดยตลอด เริ่มจาก Kamla Persad-Bissessar ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศตรินิแดด
และโตเบโก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ตามมาด้วย Mari Kiviniemi นายกรัฐมนตรีประเทศฟินแลนด์ ที่
ได้รับเลือกเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน Julia Gillard นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย ที่ชนะการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และ Iveta Radicova นายกรัฐมนตรีประเทศสโลวะเกีย ที่ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 
8 กรกฎาคม เป็นต้น 

 

https://www.pinterest.com/pin/228276274834475950/
http://www.pt.org.br/dilma-rousseff
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ภาพที่ 2.25 Kamla Persad-Bissessar นายกรัฐมนตรีประเทศตรินิแดดและโตเบโก 
ที่มา : http://www.thefamouspeople.com/profiles/kamla-persad-bissessar-5841.php 
 
 

 
ภาพที่ 2.26 Mari Kiviniemi นายกรัฐมนตรีประเทศฟินแลนด์ 
ที่มา : https://alchetron.com/Mari-Kiviniemi-680164-W 

 

 
ภาพที่ 2.27 Iveta Radicova นายกรัฐมนตรีประเทศสโลวะเกีย 
ที่มา: http://www.bisla.sk/english/?headlines=iveta-radicova-the-goal-of-bisla-is-not-

only-to-transfer-knowledge-but-also-to-shape-habits-of-thinking-habits-which-
help-every-one-of-us-to-implement-completely-our-potential-as-a-human-b 

 
ผู้หญิงเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้หญิงส่วนน้อยที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและมีโอกาสได้

ก้าวขึ้นไปท างานในระดับผู้บริหาร เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาที่พูดถึงการเป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน ไม่
ว่าจะท างานในด้านไหนก็ตาม มักจะคิดถึงผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะผู้ชายมีความเป็นผู้น าและความ
เด็ดเดี่ยวมากกว่า 

 
 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/kamla-persad-bissessar-5841.php
https://alchetron.com/Mari-Kiviniemi-680164-W
http://www.bisla.sk/english/?headlines=iveta-radicova-the-goal-of-bisla-is-not-only-to-transfer-knowledge-but-also-to-shape-habits-of-thinking-habits-which-help-every-one-of-us-to-implement-completely-our-potential-as-a-human-b
http://www.bisla.sk/english/?headlines=iveta-radicova-the-goal-of-bisla-is-not-only-to-transfer-knowledge-but-also-to-shape-habits-of-thinking-habits-which-help-every-one-of-us-to-implement-completely-our-potential-as-a-human-b
http://www.bisla.sk/english/?headlines=iveta-radicova-the-goal-of-bisla-is-not-only-to-transfer-knowledge-but-also-to-shape-habits-of-thinking-habits-which-help-every-one-of-us-to-implement-completely-our-potential-as-a-human-b
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นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่า ผู้หญิงกับผู้ชายใครสามารถท าหน้าที่ของ
การเป็นผู้น าได้ดีกว่ากัน หรือถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นในฐานะของผู้น าใครจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่ากัน 
ความคิดและความเชื่อเหล่านี้ท าให้ผู้หญิงหลาย ๆ คนขาดโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปท างานในฐานะผู้น า 
และในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ได้รับโอกาสเป็นผู้น า ก็จะเจอกับปัญหาเรื่องของทัศนคติด้านลบในการ
ท างานกับผู้ชาย เพราะผู้ชายมักจะไม่ยอมรับผู้น าหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิง 

แม้ว่าในความเป็นจริง ผู้หญิงอาจจะท างานได้ดีเท่ากับผู้ชายหรืออาจจะดีกว่า แต่การจะท า
ให้ผู้หญิงเป็นที่ยอมรับในที่ท างานในฐานะของหัวหน้านั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะในบ้านเราที่
ผู้ชาย เป็นผู้น าและผู้หญิงเป็นผู้ตาม แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงมีโอกาสได้เป็นผู้น า พวกเธอควรจะมีลักษณะ
และคุณสมบัติอย่างไร ถึงจะท าให้หลาย ๆ คนยอมรับเธอในฐานะของการเป็นผู้น าเหมือนกับผู้หญิง
หลาย ๆ คนที่กล่าวมาข้างต้น  

สิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้หญิงที่จะเป็นผู้น า คือมีการแสดงออกที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจอย่างแรง
กล้าในการกล้าตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และต้องพร้อมที่จะรับ ความเสี่ยงสูง บริษัท Caliper ซ่ึงเป็น
บริษัทให้ค าปรึกษาด้านการจัดการให้กับองค์กรชั้นน าทั่วโลก ได้ศึกษาถึงข้อดีของการมีผู้น าเป็นผู้หญิง 
พบว่าผู้หญิงนั้นจะมีลักษณะการเป็นผู้น าที่แตกต่างไปจากผู้ชาย ผู้น าหญิงมีจุดเด่นอยู่ที่มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นในการท างานสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดีกว่าผู้ชาย ท าให้ผู้หญิงสามารถ
เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และได้รับรู้ข้อมูลจากทุกฝ่ายในการประเมินสถานการณ์ ท า
ให้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้  ผู้น าหญิงยังมี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนเห็นคล้อยตามตัวเองได้ เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้ว
ผู้หญิงมีลักษณะของการดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืนและพยายามที่จะเข้าใจพ้ืนฐานความเป็นมาของแต่ละคน 
ท าให้คนที่ท างานภายใต้ผู้น าหญิงรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าที่เข้าใจพวกเขา และท าให้เขา
รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามาก  

การศึกษาครั้งนี้ Caliper ได้ข้อสรุปที่ว่าผู้น าหญิงมีคุณสมบัติเด่น ๆ อยู่ 4 อย่าง ที่ท าให้พวก
เธอสามารถท าหน้าที่ผู้น าได้ดีเทียบเท่ากับผู้ชาย ได้แก่ 

1) ผู้น าหญิงมีแรงจูงใจในการท างานมากกว่าผู้ชาย  
2) ผู้น าหญิงมักจะโดนสบประมาทในที่ท างานมาก่อน ท าให้พวกเธอมีทัศนคติในด้านบวกมาก 

ๆ และ มีความพยายามมากกว่าคนอ่ืนที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จ  
3) ผู้น าหญิงสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ การเป็นผู้น าในการท างานร่วมกันเป็นทีม

โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  
4) ผู้น าหญิงมีความคิดนอกกรอบ และพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย  
จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากบทความของ Esther Wachs Book อดีตนักข่าวของ

นิตยสาร Forbes มีบทความตีพิมพ์มากมายเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในที่ท างาน ปัจจุบันเธอเขียน
บทความให้กับนิตยสาร Fortune และ Working Woman และยังท างานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้
ค าปรึกษาในการหางานที่นิตยสาร Marie Claire ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิง นอกจากนี้เธอยัง
เขียนหนังสือเรื่อง Why The Best Man For The Job Is A Woman โดยได้สัมภาษณ์ 14 ซีอีโอ
หญิงที่ประสบความส าเร็จในการเป็นผู้บริหารบริษัทชั้นน าทั่วโลก Esther ได้ค้นพบว่าผู้น าหญิงที่
ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติตรงตามผลการศึกษาของ Caliper และ Esther ยังได้
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กล่าวเสริมว่าผู้น าหญิงจะต้องมีลักษณะ ของการคิดนอกกรอบ การมีทัศนะวิสัยที่กว้าง การโน้มน้าว
ผู้อ่ืนให้คล้อยตาม การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส และจะต้องตามทันเทคโนโลยีใหม่  ๆ ของโลก
ธุรกิจ 

หลังจากท่ีหนังสือเล่มนี้และการศึกษาของ Caliper ได้เผยแพร่ออกมา หลายๆ คนเกิดค าถาม 
ขึ้นว่าแล้วคุณสมบัติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ เพราะว่าในปัจจุบันผู้น าหรือ
ผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดี มีผู้หญิงเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า  

Dr.Musimbi Kanyoro ซึ่งเป็นเลขาธิการขององค์กร YWCA โลก (The World Young 
Women’s Christian Association หรือเรียกย่อ ๆ ว่า World YWCA) เป็นองค์กรเพ่ือผู้หญิงและ
เด็ก มีประเทศสมาชิก 125 ประเทศด้วยกัน และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกด้วย ได้
ออกมากล่าวยืนยันว่าคุณสมบัติที่ผู้น าหญิงมีนั้นเป็นที่ต้องการของสังคม เพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกของ
เราได้เปลี่ยนไปแล้ว การที่มีแต่ผู้ชายเป็นผู้น าจะเริ่มเป็นอะไรที่ล้าสมัย ในยุคนี้ควรจะมีผู้น าที่เป็น
ผู้หญิงและผู้ชายคละกันไป โดยการใช้ความสามารถที่แตกต่างกันของผู้น าชายและผู้น าหญิงในการ
พัฒนาองค์กร เพ่ือที่จะท าให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ พัฒนาไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 
 
2.6 แนวคิดสตรีนิยมในเกม (Feminism in Game) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ “แนวคิดเรื่องสตรีนิยม” ดังกล่าว สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการศึกษาความเป็นผู้น าของผู้หญิงที่มีต่อสังคมโลกเสมอมา และในยุคของดิจิทัลคอนเทนท์ที่
ท าให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในเกมมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวได้ว่าเห็นชัดขึ้นในแนวคิดสตรีนิยมในเกมนั้น
สามารถอ้างอิงได้จาก Dietz (1998) Ramitez et al. (2002) Ivory (2006) Miller and Summer 
(2007) and Smith (2013) จนถึง Near (2013) โดยสรุปให้เห็นถึงการขยายบทบาทหรือเห็นแนวคิด
สตรีนิยมในเกมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 และมาชัดเจนในปี ค.ศ. 2004 จนถึงความส าเร็จของกระแสเกมลา
ราคอฟท์ (Lara Croft) ที่ท าให้เห้นบทบาทสตรีนิยมจากอิทธิพลของเกมมาสู่ธุรกิจอ่ืนอีก อาทิ ธุรกิจ
ภาพยนตร์ที่น าเกมดังกล่าวมาสร้างภาพยนตร์ และธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเกมและภาพยนตร์ เช่น 
รูปโมเดลของลาราคอฟท์ เครื่องแต่งกาย การ์ตูนโคมิค (Comic) ด้วยความส าเร็จของเกมลาราคอฟท์ 
(Lara Croft) ก็มีเกมกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมตามมาอีกและก็ประสบความส าเร็จเช่นกัน เช่น เกม
เธอะฮังเกอร์เกม หรือ เกมล่าเกม (The Hunger Game) เกมผีชีวะ (Resident Evil) และทั้งสองเกม
นี้ก็เดินตามทางความส าเร็จของลาราคอฟท์ คือ น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกเช่นกัน (ส าหรับ
รายละเอียดที่มากขึ้น ผู้วิจัยน าไปเขียนไว้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว) 

นอกจากงานศึกษาของนักวิชาการดังกล่าวผ่านมาแล้วข้างต้น หลักฐานที่ อ้างอิงถึง
ความส าเร็จของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือเป็นตัวละครหลักก็อ้างได้จากงานส ารวจเชิงวิจัยของ 
www.online-station.net ที่ชี้ให้เห็นว่าเพศชายเองก็เริ่มหันมาเลือกเล่นตัวละครที่เป็นผู้หญิงในเกม
มากขึ้น เห็นกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมซึ่งให้การยอมรับอย่างมากแล้ว และงานส ารวจนี้ยังให้แนวคิด
ว่า การสร้างตัวละครเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากที่ให้แรงจูงใจในการเล่นเกม โดยเฉพาะการให้ความสุข
และสนุกสนานแก่ผู้เล่นเกมอย่างต่อเนื่อง จนให้เหตุผลที่ชี้ให้เห็นหตุผลที่เพศชายหันมาเล่นตัวละครที่
เป็นผู้หญิงมากขึ้น เป็นการยอมรับกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมไปโดยปริยาย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 เหตุผล
หลัก ดังนี้  

http://www.online-station.net/
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1. ตัวละครหญิงดูดีกว่า มีหลายเกมที่นักออกแบบตัวละคร (Character Design) ออกแบบ
ตัวละครชายออกมาไม่เท่ ไม่ถูกใจเหล่าผู้เล่นเกม (Gamer) ในทางกลับกันตัวละครหญิงกลับดูดีกว่า
เสียอีก หลายคนจึงขอเลือกเล่นตัวละครผู้หญิงแทน 

 

 
ภาพที่ 2.28 การออกแบบตัวละครหญิง 
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.online-station.net/feature/feature/15775 

 
2. ของสวมใส่ขายถูกกว่า เกม MMORPG บางเกม มีการแยกเพศไอเทมอุปกรณ์สวมใส่ เช่น 

ชุดเกราะ กางเกง รองเท้า หมวก เป็นต้น ซึ่งของเหล่านี้ (Items) เวลามีคนตีดรอปจากมอนสเตอร์มา 
แล้วเอามาตั้งร้านขาย ส่วนใหญ่แล้วของเพศหญิงจะขายถูกกว่า เนื่องจากกลไกตลาด เมื่อผู้ชายเล่น
เกมเยอะกว่าผู้หญิง ตัวละครชายก็มีมากกว่าตัวละครหญิง และเม่ือความต้องการในตลาดมาก ราคาก็
จะแพง หลายคนจึงเลือกเล่นตัวละครหญิงเพราะมีราคาถูกกว่านั่นเอง 

 

  

ภาพที่ 2.29 อุปกรณ์สวมใส่ต่าง ๆ ในเกม 
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.online-station.net/feature/feature/15775 

 
3. อยากลองเป็นผู้หญิง หนึ่งในข้อดีของเกมออนไลน์ คือ การจ าลองเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์บางอย่างที่ในชีวิตจริงเราไม่มีทางท าได้ ดังนั้น ผู้เล่นเกมชายหลาย ๆ คนก็มีความคิดอยาก
ที่จะลองเป็นผู้หญิงดูเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นอยากเป็นผู้หญิงในชีวิตจริง แต่พวกเขา
อาจอยากทดลองอะไรบางอย่างกับสังคมจ าลอง ว่าหากเขาเป็นผู้หญิงจะได้รับการปฏิบัติจากคนรอบ
ข้างอย่างไร 

 

http://img.online-station.net/_news/2014/0915/78551_0.jpg
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ภาพที่ 2.30 ตัวละครผู้หญิงในเกมที่เล่นโดยนักเล่นเกมผู้ชาย 
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.online-station.net/feature/feature/15775 

 
4. อยากสร้างตัวละครที่เหมือนหญิงในอุดมคติ มีผู้เล่นเกม (Gamers) จ านวนไม่น้อยที่

อยากจะสร้างตัวละครผู้หญิงให้สวยสดงดงาม หรืออาจเป็นแนวเซ็กซี่ หน้าตาจิ้มลิ้ม นั่นก็เพราะว่า
พวกเขาเหล่านั้นอยากจ าลองสาวในสเป็กให้มีตัวตนเป็นรูปเป็นร่างจริง ๆ ในเกม โดยเฉพาะกับเกมที่
สามารถปรับแต่งตัวละครได้ละเอียด ๆ เรามักจะเห็นตัวละครหุ่นดี ๆ หน้าตาน่ารัก แต่หารู้ไม่ว่า
เบื้องหลังนั้นเป็นเกมเมอร์ชายที่สวมวิญญาณเธออยู่ 

 

 
  

ภาพที่ 2.31 การออกแบบตัวละครผู้หญิงในเกมที่สวยสมบูรณ์แบบ 
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.online-station.net/feature/feature/15775 

 
5. ล็อกเพศ การล็อกเพศเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกม (Gamers) หลายคนไม่พึงพอใจนัก ว่าเหตุใดเกม

บางเกมต้องล็อกเพศตัวละครด้วย การล็อกเพศตัวละคร หมายถึง การที่ตัวเกมไม่อนุญาตให้เลือกเพศ  
แต่ตัวเกมจะระบุไว้เลย เช่น อาชีพนักดาบจะต้องเป็นเพศชายเท่านั้น นักเวทย์เป็นเพศหญิงเท่านั้น 
เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้จึงท าให้ไม่มีทางเลือก หากอยากเล่นอาชีพนั้นมาก ๆ ก็จ าใจจะต้องเล่นตัวละคร
หญิงไปโดยปริยาย 

 

http://img.online-station.net/_news/2014/0915/78551_2.jpg
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ภาพที่ 2.32 เกมบางเกมล็อกเพศตัวละครเป็นหญิงหรือชายไม่สามารถเปลี่ยนได้ 
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.online-station.net/feature/feature/15775 

 
จากที่กล่าวถึงกระแสสตรีนิยมในเกมจนยอมรับกันเป็นวัฒนธรรมยอดนิยม (Popular 

Culture) ในการเล่นเกมไปแล้ว แม้แต่เพศชายดังที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้เป็นเหตุเป็นผลที่หนักแน่น
ขึ้นก็จะขอน าตัวอย่างเกมที่เป็นกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมหรือเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือเป็นตัวละคร
หลักมาแสดงให้เห็นในหัวข้อต่อไป เพ่ือสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดสตรีนิยมใน
เกม 

1. ตัวอย่างเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นผู้น้าเป็นตัวละครหลักที่ประสบความส้าเร็จ (Game 
Reference) 

 จากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ “แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องอุตสาหกรรมเกม (Game Industry)” ใน
หัวข้อที่ 3 ข้างต้น เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์
ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” นั้น แนวคิด
พ้ืนฐานเรื่องอุตสาหกรรมเกม (Game Industry) ดังกล่าว ได้มีการยกตัวอย่างถึงเกมที่มีตัวละคร
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และประสบความส าเร็จในตลาดเกม อันได้แก่ The 
Hunger Game (เกมล่าเกม) และ Final Fantacy ผู้วิจัยจึงได้น าเกมทั้งสองมาศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเกมต้นแบบ (Game Prototype) ที่มีแนวโน้มและความ
เป็นไปได้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

 1.1 The Hunger Game (เกมล่าเกม) 
  The Hunger Game (เกมล่าเกม) เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากหนังสือยอดนิยมที่มี

ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงชื่อว่า “แคตนิส เอเวอร์ดีน” (Katniss Everdeen) ด้วยรายได้ทั่วโลกเกือบถึง 
700 ล้านดอลลาร์ในภาคแรก The Hunger Game (เกมล่าเกม) เป็นภาพยนตร์อเมริกัน ปี ค.ศ. 
2012 แนวแอ็คชั่นดราม่ารูปแบบนิยายวิทยาศาสตร์ก ากับโดยแกรี รอสส์ ซึ่งอิงจากนิยายเนื้อเรื่อง
เดียวกันที่เขียนขึ้นโดยซูซาน คอลลินส์ ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ท าสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศอันดับสาม
ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัว นับตั้งแต่ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เคยมีมาในสหรัฐอเมริกาถัดจากแบทแมน 
อัศวินรัตติกาล และแฮรี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2 รวมถึงเป็นภาพยนตร์ที่มิใช่ภาคต่อที่
ประสบความส าเร็จสูงสุด ภาพยนตร์ชุดนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ ซึ่งได้ยกย่องความส าเร็จ
ของภาพยนตร์ที่น าเกมมาสร้างและมีผลต่อการสร้างความส าเร็จให้เกมต่อเนื่องไปอีกยิ่งขึ้น  ด้วย
เหตุผลดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1.1.1 การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.33 การออกแบบตัวละคร 
ที่มา :     1. http://movie.sanook.com/34081/ 
 2. http://7-themes.com/7005816-the-hunger-games-catching-fire.html 
 3. http://www.trondream.com/2013/11/29/review-the-hunger-games-

catching-fire/ 
 4. http://www.movienewsguide.com/stars-hunger-games-holy-trinity-reflects-

journey/76602 
 

  1.1.1.1 การสร้างลักษณะทางกายภาพและนิสัยที่แสดงบุคลิกความเป็น
ผู้น้า Katniss Everdeen (แคตนิส เอเวอดีน) คือตัวละครหลัก และเรื่องทั้งหมดเกิดจากแคตนิส 
เอเวอดีนคนนี้ จากการออกแบบให้เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยเข้มแข็ง มีลักษณะเป็นผู้น าพร้อมกับสัญชาติ
ญาณแห่งการเอาตัวรอด โดยสาเหตุมาจากชีวิตที่ล าบากนั่นเอง แคตนิสมีผมยาวสีด าซึ่งมักจะถักเป็น
เปีย ผิวสีโอลีฟ และดวงตาสีเทา รูปร่างเล็กและผอม เนื่องจากการอดอยาก แต่แคตนิสก็ยังเป็นสาว
สวย มั่นใจ ล้ าน าแฟชั่น เนื่องจากมีสไตล์ลิสท์ที่ปราดเปรื่องสร้างสรรค์คอยออกแบบชุดให้ จนเธอ
ได้รับฉายา “ผู้หญิงเพลิง” (The Girl On Fire) จากชุดที่ซินน่าสไตลิสท์ส่วนตัวของเธอออกแบบให้
นั่นเอง แคตนิส เอเวอดีน ยังเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะดื้อรั้น มีความทะเยอทะยานสูง และรู้ทันเลห์ผู้อ่ืน 
แต่แคทนิสมีคุณธรรมในตัวจากการที่เธอรักและห่วงใยผู้อ่ืนรวมทั้งคนที่เธอรักอย่างแท้จริง 

  1.1.1.2 ทักษะความสามารถ แคทนิสเป็นนักธนูที่มีพรสวรรค์ในการล่าและ
วางกับดัก และยังมีความรู้เรื่องพืชยาสมุนไพร ซึ่งท าให้รู้ว่าอะไรบ้างที่มีประโยชน์และมีพิษในเกม 

http://movie.sanook.com/34081/
http://7-themes.com/7005816-the-hunger-games-catching-fire.html
http://www.trondream.com/2013/11/29/review-the-hunger-games-catching-fire/
http://www.trondream.com/2013/11/29/review-the-hunger-games-catching-fire/
http://www.movienewsguide.com/stars-hunger-games-holy-trinity-reflects-journey/76602
http://www.movienewsguide.com/stars-hunger-games-holy-trinity-reflects-journey/76602
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นอกจากนี้ แคทนิสยังสามารถร้องเพลงได้ และยังสามารถใช้อาวุธมีดและปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว
อีกด้วย 
 1.1.2 การออกแบบเนื อเรื่องของเกม (Game Content Design) 
 

 
ภาพที่ 2.34 การออกแบบเนื้อเรื่องของเกม 
ที่มา : 1. http://thehungergames.wikia.com/wiki/The_Hunger_Games_(film) 

2. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reliancegames.hgpanemrun 

 
 The Hunger Games (เกมล่าเกม) นั้นมีหลายหลายแบบ เนื่องจากเกมก็
ด าเนินเรื่องไปตามนิยายและภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น โดยมีหลายภาคด้วยกันในส่วนนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือก 
The Hunger Games (เกมล่าเกม) ภาคผจญภัยหรือ Adventures ซึ่งเป็นต้นแบบเกมมาอ้างอิง 
(Reference) หลัก เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการและผู้เล่นเกมมักนิยมกล่าวถึง รวมทั้งผู้วิจัยเองเคยได้มี
โอกาสลองเล่นด้วยตัวเองด้วย 
 ส าหรับเกมภาคผจญภัยหรือ The Hunger Games Adventures นี้ สร้าง
โดยทีมพัฒนาฟุนแทคทิคซ์ (Funtactix) โดยได้น าเอาเนื้อเรื่องของหนังสือนิยายชื่อดัง The Hunger 
Games มาเป็นเนื้อเรื่องหลักในการด าเนินเรื่อง โดยมีพ้ืนฐานเป็นเกมแนว City-Building หรือเกม
บริหารบ้านเมืองที่น ามาผสมผสานกับเนื้อหาที่สนุกเร้าใจ ในการเล่นผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นหนึ่งผู้
เล่นเกมเสี่ยงตายเข้าไปยังสนามรบเพ่ือเอาตัวรอด ผู้เล่นเกมจะได้สัมผัสกับภารกิจต่างๆ ที่ต้องเรี ยนรู้
เพ่ือมีชีวิตรอดอยู่บน The Hunger Games ให้ได้ ประกอบกับเนื้อหาที่เข้มข้นของภาคนิยายภาค
ต่างๆ น ามาออกแบบกฎของการเล่นเกมต่อไป 
 

http://thehungergames.wikia.com/wiki/The_Hunger_Games_(film)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reliancegames.hgpanemrun
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ภาพที่ 2.35 เกมภาคผจญภัย The Hunger Games Adventures 
ที่มา : http://www.online-station.net/news/review/662 
 

 1.1.3 การออกแบบกฎของเกม (Rule and Regulation) 
 The Hunger Games Adventures ได้ออกแบบไว้ให้ผู้ เล่นเกมจะได้รับ
บทบาทเป็นแคตนิส เอเวอดีน (Katniss Everdeen) ตัวละครเอกของเรื่อง ที่ต้องเข้าไปแข่งขันกับผู้
แข่งขันอ่ืนๆ โดยผู้เล่นเกมต้องเข้าไปเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดต่างๆ เพ่ือที่จะกลายเป็นผู้ชนะเหลือ
ชีวิตรอดพียงหนึ่งเดียว ในเกมล่าชีวิตเกมนี้จากการเข้าแคมป์ส่วนตัว (Forest Escape) 
 

 
 

ภาพที่ 2.36 การออกแบบกฎของเกม 
ที่มา : http://www.dev.online-station.net/index.php/news/review/662 

 
 ส าหรับใครที่เคยชมภาพยนต์เรื่อง The Hunger Game (เกมล่าเกม) จะรู้จัก

กับ Forest Escape ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าผู้ถูกเลือกให้เข้าสู้เกมล่าเกม ต้องมาผจญภัยและเอาตัวรอด
กันอยู่ในสถานที่เรียกว่า Forest Escape สถานที่นี้ส าหรับผู้เล่นเกมแล้วจะกลายเป็นแคมป์ส่วนตัว
ของผู้เล่นเกมเท่านั้น โดยผู้เล่นต้องขยับขยายพ้ืนที่นี้ให้เจริญกว้างใหญ่ และต้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือสิ่งก่อสร้างที่จะช่วยเพื่อนๆ ให้รอดพ้นเอาตัวรอดไปให้ได้อีกด้วย 

 

http://www.online-station.net/news/review/662
http://www.dev.online-station.net/index.php/news/review/662
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 1.1.4 การออกแบบฉากในเกม (Scenario Design) 

 
 

ภาพที่ 2.37 การออกแบบฉากในเกม 
ที่มา : http://www.online-station.net/news/review/662 
 
 การออกผจญภัยภายในเกมนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเควสต์หรือภารกิจเป็น
อย่างมาก เพราะภารกิจหลักของเกมจะเป็นการออกเดินทางไปยังดินแดนต่าง ๆ ตามเนื้อเรื่องที่เราจะ
ได้รับ โดยที่การผจญภัยเหล่านี้จะเป็นการด าเนินเนื้อหาไปตามเนื้อเรื่องของ The Hunger 
Games ภาคต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 2.38 การด าเนินเนื้อหาของเกม 
ที่มา : http://www.online-station.net/news/review/662 
 
 ในการผจญภัยนั้นจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทหรือ Chapter หลากหลาย
บท โดยเนื้อหาในแต่ละบทของเกมจะเป็นการผจญภัยไปยังดินแดนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและเรียนรู้
ทักษะในการเอาตัวรอดของผู้เล่นที่เข้าแข่ง The Hunger Games ที่จ าเป็นต้องรู้ เช่น การเรียนรู้
เกี่ยวกับกับดัก การหาอาหาร การต่อสู้ และการรักษาโรคภัยอาการบาดเจ็บและอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
จะได้เจอในเนื้อหาแต่ละบท เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เล่นพร้อมเข้าสู่การแข่งขันใน The Hunger 
Games ได้อย่างเต็มความสามารถ 
 

http://www.online-station.net/news/review/662
http://www.online-station.net/news/review/662
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ภาพที่ 2.39 การแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทหรือ Chapter ของเกม 
ที่มา : http://play.mob.org/game/hunger_games_panem_run.html 
 

โดยสรุป จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ถึงความส าเร็จของเกม “เกมล่าเกม” ภาคผจญภัยนี้ 
ด้วยเหตุผลของกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมในเกมจากตัวละครหญิงที่มีชื่อว่า แคตนิส เอเวอร์ดีน 
(Katniss Everdeen) เป็นตัวละครหลักในการด าเนินเรื่อง The Hunger Game (เกมล่าเกม) แสดง
ให้เห็นถึงเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ โดยอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ดังกล่าวได้ ดังนี้  
 1. แคตนิส เอเวอร์ดีน (Katniss Everdeen) เป็นตัวละครผู้หญิงที่ไม่ต้องอยู่อย่างปลอดภัย 
แค่ให้ธนูกับคันธนูเธอไป เธอดูแลตัวเองได้ มีความเป็นผู้น าในตัวเอง ทั้งยังช่วยผู้ชายได้อีกด้วย และตัว
ละครตัวนี้มักคิดถึงการปกป้องดูแลครอบครัวให้อยู่รอด ทั้งยังท าให้อุดมการณ์ของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เป็นจริง มีบุคลิกของผู้หญิงที่ซับซ้อนที่สุดคนหนึ่งที่แสดงความเป็นผู้น า และความเป็นกระแส
วัฒนธรรมสตรีนิยมเด่นชัดอย่างมาก ที่สามารถปกป้องเพศชายที่เป็นเพศเข้มแข็งกว่าได้ 

ลักษณะข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีเวทย์มนต์วิเศษ แต่มีความ
คล่องแคล่ว เฉลียวฉลาด สามารถคิดวางแผนได้รอบคอบและรอบด้านจากมีความเป็นผู้น า  

2. ผู้ เล่นเกม (Gamers) จะยกย่องแคตนิส เอเวอดี (Katniss Everdeen) เป็นต้นแบบ 
กล่าวคือ โดยปกติเด็กผู้หญิงชอบฮีโร่หนุ่มอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ หรือ ไอออนแมน แต่เด็กผู้ชายจะหา
ตัวละครหญิงเป็นฮีโร่ได้ยากมาก กระทั่งมีแคตนิส เอเวอร์ดีน (Katniss Everdeen) ที่มีคุณสมบัติทุก
อย่างที่จะเป็นต้นแบบได้ โดยเฉพาะการรับบทเป็นผู้น าครอบครัวต่อจากพ่อ แต่ก็คงความเป็นผู้หญิง 
ใช้เสน่ห์ทางเพศเอาชนะในเกมได้ 

ลักษณะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของหญิงยุคใหม่ที่มีไหวพริบปฏิภาณ แสดงให้เห็น
แนวคิดสตรีนิยมและกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมจากการมีความสามารถและความรับผิดชอบเท่าเทียม
กับชาย พร้อมยังปกป้องเพศชายได้อีกด้วย 

3. The Hunger Game (เกมล่าเกม) เดินเรื่องโดยการมองสงครามว่าเป็นเรื่องเจ็บปวด ถึง
แคตนิสจะชนะในเกมการต่อสู้ แต่สงครามก็หนักหนาสาหัสเกินไปส าหรับหญิงสาว เธอมีอาการ
ทรมานจากพิษตกค้างของสงคราม ฝันร้าย และใจเสียเมื่อต้องกลับไปสู่สนามของเกมอีกครั้ง 

ลักษณะข้างต้นแสดงถึงลักษณะความเป็นปุถุชนธรรมดา ที่มีความอ่อนไหวในอารมณ์ แต่เมื่อ
ถึงยามคับขันหรือต้องเข้มแข็งก็สามารถลุกขึ้นสู้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ท าให้ผู้

http://play.mob.org/game/hunger_games_panem_run.html
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เล่นเกม (Gamers) มีความรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายและใกล้ตัว สามารถเกิดการยอมรับ และเกิดเป็น
พฤติกรรมการเล่นเกมได้ง่าย 

4. The Hunger Game (เกมล่าเกม) มีการน าเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเมือง สีผิว และชนชั้น
แบ่งแยกคน หนังเรื่องนี้มีบทสะท้อนปัญหาเหล่านี้ในสังคม รวมไปถึงการที่รัฐบาลสอดแนมประชาชน 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีวัยรุ่นจะได้พูดถึงกัน 

ลักษณะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมที่ไม่ไกลตัวของผู้เล่นเกม  (Gamers) 
ท าให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และแสดงความสนใจได้ง่าย (Attention) และเกิด
พฤติกรรมอยากบริโภคเกมในที่สุดเช่นกัน และเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นทั่วไปได้ในหลาย
สภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้ มีหลายบริษัทและค่ายเกมใหญ่ๆ ที่มีแนวโน้มจะผลิตเกมที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิง 
กล่าวคือ น าตัวละครผู้หญิงมาใช้เป็นตัวด าเนินเรื่องหลัก เช่น  เกมลอบฆ่า ตามค่าสนบัญญัติ  
(Assassin’s Creed) เกมธงด า (Black Flag) โดย บริษัทยูนิซอร์ฟ เป็นต้น ประกอบกับภาพยนตร์
หลายเรื่อง ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและภาพยนตร์ที่ก าลังจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต ก็มีความสนใจอยู่
มากในการใช้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงในการด าเนินเรื่อง แม้แต่ทางประเทศญี่ปุ่นมีภาพยนตร์ที่ลือชื่อ
จนเป็นอมตะก็อาจกล่าวได้คือ ไอ้มดแดง (Camen Rider) ซึ่งใช้เพศชายเป็นตัวละครหลักตลอดมา 
แต่ในภาคล่าสุดกลับใช้เพศหญิงเป็น “ไอ้มดแดง” จากข้างต้นจึงเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ของภาพยนตร์
ที่มีชื่อเสียงมักถูกน ามาท าเป็นเกมต่อไป และในทางกลับกันเกมที่โด่งดังก็มักมีคนหยิบยกไปท าเป็น
ภาพยนตร์เช่นกัน 

 
 1.2 ไฟนอล แฟนตาซี (Final Fantasy) 
  ไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) เป็นเกมชุดของเกมอาร์พีจี (RPG) ที่ได้รับความ

นิยมมาก สร้างขึ้นโดยสแควร์ (ปัจจุบันคือบริษัท สแควร์เอนิกซ์) โดยเกมชุดไฟนอลแฟนตาซีนี้มีใน
เครื่องเล่นหลายชนิด ได้แก่  เครื่องเกมคอนโซล  เครื่องเกมเคลื่อนที่  เกมออนไลน์  เกมบน
โทรศัพท์มือถือ และยังมีท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 3 เรื่อง และภาพยนตร์เรื่องยาว 2 เรื่อง 

  ไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ชุดแรก ออกวางจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี
พ.ศ. 2530 และได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือจัดจ าหน่ายในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อปี พ.ศ. 
2533 รวมทั้งวางขายภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก เช่น ทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เครื่องเล่นเกมที่มีไฟนอลแฟน
ตาซีออกจ าหน่าย ได้แก่ แฟมิคอม ซูเปอร์แฟมิคอม ซูเปอร์นินเทนโด เพลย์สเตชัน วันเดอร์
สวอน เพลย์สเตชัน 2 เกมคอมพิวเตอร์ เกมบอยแอดวานซ์ พีเอสพี เกมคิวบ์ นินเทนโด ดีเอส เอกซ์
บอกซ์ 360 และโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีลงในเครื่อง วี และ เพลย์สเตชัน 3 

  ไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความส าเร็จสูงสุดของ
บริษัทสแควร์เอนิกซ์ ซึ่งมียอดขายรวมมากกว่า 60 ล้านชุดทั่วโลก ปัจจุบันมีเกมในชุดหลัก
ออกจ าหน่ายแล้วกว่า15 ภาค และมีเกมที่เก่ียวข้องอีกมากมาย 
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  ไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ได้เริ่มมีการใส่ตัวละครผู้หญิงเข้าไปในเรื่อง โดย
ตัวละครหญิงตัวแรกจากไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ชื่อจริง คือ เอเครล ไลท์นิ่ง ฟารอน อายุ 
21 ปี เธอเป็นอดีตทหารหญิงแห่งโคคูน ใช้ดาบที่มีไกปืนเป็นอาวุธ คริสตัวประจ าตัวเธอมีรูปร่างคล้าย
ดอกกุหลาบ และอสูรประจ าตัวเธอคือ โอดิน ธาตุสายฟ้า ที่สามารถแปลงเป็นม้าได้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.40 เอเครล ไลท์นิ่ง ฟารอน ตัวละครผู้หญิงเกมไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy)   
ที่มา : https://japaneselit.net/2011/04/01/feminism-and-final-fantasy-part-one/ 
 
  ผู้ออกแบบตั้งใจออกแบบให้เหมือน คลาวด์ สไตรฟ์ เวอร์ชั่นผู้หญิง และชื่อจริงของ
เธอก็เป็นค าภาษาฝรั่งเศส ที่มีความหมายว่าสายฟ้าเช่นเดียวกับฉายาของเธออีกด้วย และต่อจากนั้น
มา ไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ก็มีการน าตัวละครผู้หญิงมาเป็นตัวละครในการด าเนินเรื่อง
หลักในภาคต่อ ๆ มาอย่างโดดเด่นและเห็นได้ชัด 
 
 

 
ภาพที่ 2.41 การออกแบบเกมไฟนอลแฟนตาซี (Final Fantasy) ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าในเกม   
ที่มา : 1. http://game.mthai.com/console-games/playstation/80229.html 

https://japaneselit.net/2011/04/01/feminism-and-final-fantasy-part-one/
http://game.mthai.com/console-games/playstation/80229.html
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2. http://www.gamesradar.com/how-beat-caius-boss-fight-lightning-returns-final-
fantasy-xiii/ 

3. http://www.jefusion.com/2012/09/lightning-returns-final-fantasy-xiii_6.html 
4. http://akibatan.com/2017/01/top-five-most-popular-final-fantasy-heroines/ 

 
  โดยในส่วนนี้ท านองเดียวกันกับการศึกษาเรื่อง “เกมล่าเกม” (The Hunger Game) 

ที่เลือกเอาภาคผจญภัย Adventure มาทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยก็เลือกไฟนอลแฟนตาซี (Final 
Fantacy) ในภาคยุทธวิธี (Tactic) มาเป็นตัวอย่างในการทบทวนวรรณกรรม เนื่องจากภาคนี้ถือเป็น
ภาคและมีรูปแบบเกม รวมถึงเนื้อเรื่องที่พิเศษนอกเหนือจากปกติ โดยธรรมดาแล้วนั้นรูปแบบเกม 
Final fantasy จะมีรูปแบบเป็น Turn-based แต่ Final Fantasy Tactic จะเพ่ิมความเป็นกลยุทธ์ 
(Strategy) เข้าไปด้วย  

 
 

 
ภาพที่ 2.42 เกม Final Fantasy Tactic เพ่ิมความเป็นกลยุทธ์ (Strategy) เข้าไปด้วย 
ที่มา : https://store.playstation.com/#!/en-us/games/final-fantasy-tactics-(psone-

classic)/cid=UP9000-NPUJ94221_00-0000000000000001 
 

 ส าหรับการศึกษาเกมไฟนอลแฟนตาซี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.2.1 แนวของเกม (Game Style) Final Fantasy Tactic หรือ FFT เกมแนว
วางแผน (Strategy Game) เกี่ยวกับการรบผสมกับแนวภาษารูปแบบของเกม (Game Platform) 
มีรูปแบบที่ใช้เล่นบนเกมเพลสเตย์ชั่น 
 1.2.2 เนื อเรื่องเกม (Game Content) และการออกแบบเกม (Content and 
Design) 
   1.2.2.1 เนื อเรื่องเกม (Game Content) 
 

http://www.gamesradar.com/how-beat-caius-boss-fight-lightning-returns-final-fantasy-xiii/
http://www.gamesradar.com/how-beat-caius-boss-fight-lightning-returns-final-fantasy-xiii/
http://www.jefusion.com/2012/09/lightning-returns-final-fantasy-xiii_6.html
http://akibatan.com/2017/01/top-five-most-popular-final-fantasy-heroines/
https://store.playstation.com/#!/en-us/games/final-fantasy-tactics-(psone-classic)/cid=UP9000-NPUJ94221_00-0000000000000001
https://store.playstation.com/#!/en-us/games/final-fantasy-tactics-(psone-classic)/cid=UP9000-NPUJ94221_00-0000000000000001
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ภาพที่ 2.43 การออกแบบเนื่อเรื่องของเกม 
ที่มา : https://www.gamefaqs.com/boards/197339-final-fantasy-tactics/44071847 

 
 อาณาจักรอิวาลิค (Ivalice) เดิมเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ประดุจกับ
ดวงอาทิตย์ที่สาดส่องบนท้องฟ้าแต่ต่อมาเมื่อหลังจากสงคราม 50 ปี พระราชามีอาการป่วยเรื้อรังมา
นาน จึงได้สิ้นพระชนม์ลง แต่สาเหตุการตายนั้นยังหาข้อสรุปไม่ได้ อาจจะถูกรอบสังหาร หรือ 
สิ้นพระชนม์ด้วยโรคร้าย และในขณะนั้น พระโอรสก็อายุเพียง 2 ปีเท่านั้น เจ้าชายลาร์ค ซึ่งเปนพ่ีชาย
ของกษัตริย์ ก าลังจะแต่งตั้งตนเองให้เป็นราชาองค์ใหม่ แต่กลับถูกพวกขุนนางขับไล่ และแต่งตั้ง
เจ้าชาย โกลทาน่า ขึ้นมาปกครองแทน ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกครั้งใหญ่ โดยฝ่าย
เจ้าชาย โกลทาน่า ได้ก าหนดสัญลักษณ์ รูปสิงห์สีด า ส่วนฝ่ายเจ้าชายลาร์ค ก็ได้ก าหนดสัญลักษณ์
ประจ ากลุ่มขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งเป็นรูปสิงห์สีขาว และทั้งหมดนี้เองก็เป็นต้นเหตุ ให้เกิดสงครามครั้งใหญ่
ในประวัติศาสตร์ ที่เรียกว่า “The Lion War” สงครามราชสีห์ 
   1.2.2.2 การออกแบบเกม (Game Design) 
 มีลักษณะเป็นเกมแนววางแผน (Strategy Game) และเป็นเกมแนว
ภาษา มีมุมมองบุคคลที่ 3 เป็นลักษณะมุม Isometric แนวตะลุยไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เนื้อเรื่องได้วาง
ไว้ 
 Final Fantasy Tactic จะเพ่ิมความเป็นกลยุทธ์เข้าไปด้วย ท าให้
รูปแบบเกมมีความน่าสนใจและสนุกมากขึ้น โดยจะมีเนื่อเรื่องที่มีความน่าติดตามมาก ในการเล่นเกม
นี้นั้น เราจะต้องวางแผน ตั้งแต่การเลือกตัวละครที่ใช้ในการต่อสู้ การเดิน การโจมตี ซึ่งทุกอย่างนั้นจะ
มีผลในการเล่นทั้งหมด ซึ่งพ้ืนที่ที่เราเล่นนั้นจะเหมือนตารางหมากรุก แล้วแต่ด่านว่าจะกว้างเท่าไร ซึ่ง
ในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีศัตรูที่ต่างกันไป ซึ่งเราก็ต้องวางแผนว่าจะต้องรับมือในวิธีไหน 
 การวางแผนในเกมนี้ หรือกลวิธีต่าง ๆ ของเกมไฟนอล แฟนตาซี 
ภาคกลยุทธ์  Final Fantasy Tactic มีดังนี้ 
 - เดินอย่างไรที่จะท าให้เราไม่โดนฝ่ายศัตรูโจมตีก่อน ที่เราจะโจมตี
ศัตร ู
 - ดูว่าราศีศัตรูหรือธาตุของศัตรู เป็นรูปแบบใด เมื่อทราบแล้ว จะท า
ให้เราสามารถใช้รูปแบบการโจมตีที่ท าให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - ในบางพ้ืนที่นั้น ไม่ใช่ว่าจะมีแค่อาชีพสายต่อสู้แล้วจะชนะ ต้องมี
ฝ่ายสนับสนุนรวมอยู่ด้วยเป็นต้น 

https://www.gamefaqs.com/boards/197339-final-fantasy-tactics/44071847
http://1.bp.blogspot.com/-8vvOJwIctj0/Uor669z8pQI/AAAAAAAAADg/iZ5zVGUxGVs/s1600/Ivalice-2.jpg
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 เนื่องจาก เกม Final Fantasy Tactic นี้ มีอะไรที่หลายหลายมากไม่
ว่าจะเป็นอาวุธ (Weapons) สัตว์ประหลาด (Monster) ตัวละคร (Character) หรือแม้กระทั่ง
ความสามารถของตัวละคร (Power and Ability) ซึ่งท าให้เกมนี้ไม่น่าเบื่อ และมีความน่าติดตามอย่าง
มาก 

 

 
 

ภาพที่ 2.44 Final Fantasy Tactic Game รูปแบบที่เป็นตารางหมากรุก 
ที่มา : http://picturesify.com/fantasy+tactics+game 
 

 
 

ภาพที่ 2.45 Final Fantasy Tactic Game ท าการวางแผนตั้งแต่การเลือกตัวละครที่ใช้ต่อสู้ว่าต้อง
รับมือกับศัตรูแบบไหน 

ที่มา : http://mobiputing.com/2011/08/ios-game-review-final-fantasy-tactics-the-war-
of-the-lions/ 

 

 
 

ภาพที่ 2.46 Final Fantasy Tactic Game การเดินของเกม 
ที่มา : 
http://tvtropes.org/pmwiki/crowner.php/ImagePickin/SpritePolygonMix?openall=yes 

http://picturesify.com/fantasy+tactics+game
http://mobiputing.com/2011/08/ios-game-review-final-fantasy-tactics-the-war-of-the-lions/
http://mobiputing.com/2011/08/ios-game-review-final-fantasy-tactics-the-war-of-the-lions/
http://tvtropes.org/pmwiki/crowner.php/ImagePickin/SpritePolygonMix?openall=yes
http://3.bp.blogspot.com/-yynNKa2cD30/Uor9ppx2L3I/AAAAAAAAADs/ZH03APhKcc0/s1600/c6c3002901c4a8e052b87aa8f5a8923d.jpg
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 การเดิน เมื่อเราเลือกที่จะเดิน จะมีช่องสีน้ าเงินขึ้นมาแสดงถึง
ขอบเขตที่สามารถเดินได้ ในแต่ละตัวจะมีความสามารถในการเดินและการกระโดดที่แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.47 Final Fantasy Tactic Game การโจมตีของเกม 
ที่มา : http://lparchive.org/Final-Fantasy-Tactics/Update%2053/ 
 
 การโจมตี เมื่อเราเลือกที่จะโจมตี จะมีช่องสีแดงขึ้นมาแสดงถึง
ขอบเขตที่สามารถโจมตีได้ ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไป 
 1.2.3 การออกแบบภาพกราฟิก (Graphic Design) 
  มีลักษณะเป็น Isometric สามารถมองได้รอบด้าน ซึ่งฉากนั้นจะมีรูปแบบที่
เป็น 3 มิติ แต่ ตัวละครจะมีลักษณะเป็น 2.5 มิต ิซึ่งมีลักษณะที่สบายตาเรียบง่าย เหมาะส าหรับคนที่
ชอบภาพที่ไม่หนักจนเกินไปซึ่งถือได้ว่าท าได้ดีมากเลยทีเดียว 
 1.2.4 วิธีการเล่น (Control Design) 
 เกมนี้จะสามารถ ควบคุมหมวดหมู่ค าสั่งต่างๆ เป็นเมนูขึ้นมาในขณะที่เราได้
บังคับตัวละครนั้น ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่า จะเดิน จะโจมตี หรือจะผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lparchive.org/Final-Fantasy-Tactics/Update%2053/
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ภาพที่ 2.48 Final Fantasy Tactic Game ค าสั่งการเล่นของเกม 
ที่มา : http://gamestopplus.com/game.php?title=final-fantasy-

tactics&genre=strategy&platform=ps 
 

2.7 แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนา (Innovation Development) 
 แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาเป็นแนวคิดนวัตกรรมทางกลยุทธ์ที่พิจารณาถึงกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการสร้างห่วงโซ่การท าก าไรทางเทคโนโลยีโดยพิจารณาจากค าถาม
ส าคัญ 3 ค าถาม คือ นวัตกรรมการพัฒนาจะพัฒนาอะไร (What) ท าไม (Why) และเมื่อใด (When) 
เป็นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาให้เกิดแนวคิดเชิงรูปแบบที่ได้น าไปสู่สิ่งประดิษฐ์ ( Invention) เป็น
สินค้าหรือบริการต่อไป (Bessant and Tidd, (2011), Tidd and Hull, Eds., (2003), and Francis 
and Bessant, (2005)) 
 นอกจากนี้ แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับกันซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องนี้ได้เป็นแนวคิดท่ีต้องศึกษาถึงแนวคิดต่อไปนี้ 
 
 2.7.1 แนวคิดนวัตกรรมการพัฒนากับห่วงโซ่ท้าก้าไร ( Innovation Development 
and the Profit Chain) แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดทางการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีให้เกิด
มรรคผลทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วยการใช้การสร้างสรรค์ในการท าก าไรหรือเกิดห่วงโซ่การท าก าไร 
(The Profit Chain) ในทุกห่วงโซ่อุตสาหกรรมและทางธุรกิจตลอดจนทางการตลาดด้วยนวัตกรรมเชิง
แนวคิดที่เสนอสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการด้วยการให้เกิดต้นทุนต่ า เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย มี
เอกลักษณ์โดดเด่นในการสร้างข้อเสนอทางสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ทางการตลาดที่ไม่
เคยมีมาก่อนในตลาดดังกล่าวหรือต่อยอดกระแสความนิยมที่เห็นเป็นแนวโน้มหรือก าลังเห่อได้ชัด อีก
ทั้งได้ทั้งลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กิดขึ้นด้วย (ประยุกต์จากแนวคิดของ Afuah, 2003) 
 
 จากข้างต้นทั้งหมดที่กล่าวมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอแสดงแนวคิด
ข้างต้นประยุกต์จากของ Afuah ด้วยภาพที่ 2.49 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

http://gamestopplus.com/game.php?title=final-fantasy-tactics&genre=strategy&platform=ps
http://gamestopplus.com/game.php?title=final-fantasy-tactics&genre=strategy&platform=ps
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ส่งผลต่อหรือเกิดมรรคผล 
ในทางเศรษฐกิจโดยรวม 
ด้วยเศรษฐกิจใช้แนวคิด 
สร้างสรรค์สร้างผลก าไร 
         นวัตกรรม 
ส่งผลต่อ 
หรือเกิดมรรคผล 
ต่อธุรกิจตลาดเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

  
ห่วงโซ่ท าก าไรด้วยสมการแนวคิดต่อไปนี้ 

    การท าก าไร =  รายรับ - ต้นทุน = p(z,q) x q(z) - c (q,z) 
    (Profits)  (Revenue) (Cost) 
ภาพที่ 2.49 แสดงแนวคิดนวัตกรรมการพัฒนา  
ที่มา: Afuah (2003) 
 

ค้าอธิบาย 
 การท าก าไรที่สร้างห่วงโซ่การท าก าไรจะเกิดจากรายได้ที่มีต้นทุนต่ าด้วยต้นทุนการผลิตต่ า 
จ านวนขายที่มากขึ้น ซึ่งลูกค้าเต็มใจจะจ่ายแม้ราคาเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเพราะเห็นคุณค่าจาก
คุณลักษณะและคุณประโยชน์ใหม่ที่ตนจะได้คุณค่าจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นในรูปความพึงพอใจ
มากกว่าคิดถึงราคาที่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้  หรือเห็นคุณค่าของการต่อยอดคุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ใหม่จากท่ีเป็นแนวโน้มหรือก าลังเป็นกระแสเห่อสร้างความเป็นแฟชั่นให้เกิดขึ้นจนท าให้
ตัวลูกค้าเป็นผู้ทันสมัย น าแฟชั่นก่อนผู้อ่ืนหรือเป็นผู้น าทางแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีก่อนผู้อ่ืน  
สร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันทางความเป็นนักนวัตกรรม ( Innovator) ดังที่ Kuczmarsko  
(1996) ให้แนวคิดว่าการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันไม่เพียงแต่มุ่ง ไปที่ตัวสินค้าหรือบริการ
แบบแนวคิดดั้งเดิมที่นิยมกัน แต่สามารถสร้างได้ทั่วลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ต้องการเป็นนักนวัตกร
ก่อนคนอ่ืน 

นวัตกรรมการพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ 
- ต้นทุนต่ า 
- ปรับปรุงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ 
- คุณลักษณะและคุณประโยชน์ใหม่ 
- ต่อยอดกระแสความนิยม 
- สร้างกระแสความนิยมที่เป็นความเห่อ (FAD) ให้เป็นแฟช่ัน 
  หรือวัฒนธรรมนิยม (Popular Culture) 
 

สมารรถนะการพัฒนาด้วย 
รูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาเชิงแนวคิดที่น าไปสู ่

สิ่งประดิษฐเ์ป็นสินคา้หรือบริการใหม่ 

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ น ว คิ ด ใ ช้
ประโยชน์เทคโนโลยีใหม่
หรือต่อยอดกระสิยมเห่อ 
(FAD) อย่างไม่เคยมีในตลาด
นั้นมาก่อน 

สร้างสรรค์ตลาดใหม่ที่ได้
ทั้ งลูกค้ า เก่ าและขยาย
ลูกค้าเดิม 
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 2.7.2 แนวคิด 4 ทิศทางการเปลี่ยนนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการพัฒนา ( Four 
Directions of Innovation Change Can be innovation Development)  แนวคิ ด ข อ ง 
Francis and Bessant (2005) และ Bessant น ามาขยายผลร่วมกับ Tidd ในปี ค.ศ. 2011 (Bessant 
and Tidd, 2011) จนเป็นที่ยอมรับกันถึงกับสถาบันการศึกาชั้นน าทั้งของสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรให้ความชื่นชม อาทิ  
 1)  ศาสตราจารย์ทางการจัดการ John Storey แห่ ง  The Open University 
Business School 
 2) ศาสตราจารย์ระดับคณบดีทางนวัตกรรม James Fleck แห่ง The Open 
University Business School และพลวัตรทางนวัตกรรม (Innovation Dynamics) 
  3) นักวิจัยระดับอาวุโสชั้นน า Dr.Paul Harborne แห่ง Cass Business School 
สหราชอาณาจักร 
  4) ศาสตราจารย์ทางการจัดการนวัตกรรมสิ่ งแวดล้อม Ken Green จาก 
Manchester Business School แห่งสหราชอาณาจักร  
 ส าหรับแนวคิดที่กล่าวถึงข้างต้น คือ แนวคิด 4 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พิจารณานวัตกรรมทางกลยุทธ์ด้วยการส ารวจพ้ืนที่ ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ต่อกันในการเกิดแนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ อาทิ สร้างต้นแบบ (Prototype) หรือต่อยอดท่ีเรียกว่า Re-innovate และท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยนี้อย่างมาก คือ การยกตัวอย่างเรื่องของการให้เกิดความหลากหลายในกลยุทธ์นวัตกรรมสร้าง
ธุรกิจเกมของการวิจัยจากประเทสแคนาดาและสหราชอาณาจักรโดย The MINE (Managing 
Innovation in The New Economy) at Ecole Polytechnique in Montreal, Canada, together 
with SPRU, University of Sussex UK. 
 แนวคิด 4 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการพัฒนาให้พิจารณา
จากความสัมพันธ์ของ 4Ps คือ Product Innovation นวัตกรรมที่ตัวสินค้า Process Innovation 
นวัตกรรมมุ่งที่กระบวนการ Position Innovation นวัตกรรมเน้นการวางต าแหน่ง ซึ่งทั้ง 3 Ps นี้จะ
น าไปสู่ Paradigm Innovation นวัตกรรมกระบวนทัศน์ โดยมีค าถามที่จะต้องถามก่อนเพ่ือส ารวจ
ความเป็นไปได้ของแนวคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ได้ ซึ่งก็คือ แนวคิดนวัตกรรมกระบวนทัศน์นั่นเอง ดังมี
กระบวนการพิจารณา ดังนี้ 
 1) เริ่มต้นด้วยค าถามว่าอะไร (What) ซึ่งต้องท าความเข้าใจว่า นวัตกรรมก่อนจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือจะสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือบริการต่อไปนั้นต้องเริ่มจากนวัตกรรมที่เป็นความคิด
เป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องในการคิดทางกลยุทธ์ธุรกิจและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(Innovation is a mindset-a new way to think about usiness strategics and practice) และ
ค าว่า What นี้เองจะเกี่ยวข้องกับ P ตัวแรก คือ Product สินค้าหรือบริการ คือ การจะปรับอะไรใน
คุณลักษณะและคุณประโยชน์ในตัวสินค้าหรือบริการ 
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  2) ค าถามต่อมาต้องเป็นท าไม (Why) เพราะค าถามนี้จะให้พิจารณานวัตกรรมในการ
เป็นกุญแจส าคัญที่จะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้แท้จริง ( Innovations is an important 
key to gaining competitive advantage) โดยเน้นไปที่การพัฒนาให้เกิดความใหม่ที่จะตามกระแส
โลกหรือแนวโน้มที่เกิดหรือต่อยอดความนิยมที่เป็นกระแสอยู่ให้ยืนยาวต่อไปได้อีก ด้วยเหตุนี้การสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงมีทั้งการยอมรับคุณลักษณะและคุณประโยชน์ใหม่กับการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ตัวลูกค้าโดยให้เป็นผู้น าแห่งความทันสมัยหรือเป็นนักนวัตกร ดังนั้น ค าถาม 
Why จึงเกี่ยวข้องกับการเป็นกระบวนการที่พยายามดั้นด้นหาความเป็นเลิศของสินค้าหรือบริการ
เกี่ยวเนื่องกับการจปรับคุณลักษณะและคุณประโยชน์อะไรในตัวสินค้าที่จะให้เกิดการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันขึ้นได้ 
 3) จาก 2 ค าถามข้างต้นก็จะน าไปสู่ค าถามว่า เมื่อใด (When) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เห็นองค์รวม (Holistic) ของการจูงใจที่จะกระตุ้นลูกค้าให้เชื่อในสิ่งที่จะได้จากคุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ใหม่จากมิติทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ P ตัวที่ 3 คือ Position การวางต าแหน่งเพ่ือให้เห็น
ผลในการน าไปใช้ เป็นแนวคิดวางต าแหน่งกลยุทธ์จากคุณลักษณะและคุรประโยชน์ใหม่ตามการ
สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดจากการใช้มิติต่อไปนี้ 
 (1) ตลาดใหม่ 
 (2) แนวคิดสินค้าหรือบริการใหม่ 
 (3) การเห็นแนวทางเกิดการผลิตใหม่ 
 (4) ส่วนแบ่งลูกค้าใหม่ 
 (5) แนวทางการขายใหม่ 
 (6) ลูกค้ากลุ่มใหม่ 
 (7) ทิศทางกลยุทธ์ใหม่ 
 (8) การส่งมอบสินค้าหรือบริการแนวใหม่ 
 (9) การสร้างกระแสความเห่อใหม ่
 (10) การพัฒนากระแสความเห่อเป็นแฟชั่นใหม่ 
 (11) แนวคิดนวัตกรรม 
 (12) การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติใหม่ 
 (13) เทคนิคการวิจัยใหม่ 
 (14) การปรับปรุงด้วยการต่อยอด 
 (15) การสร้างสมรรถนะทางการตลาดใหม่ 
 (16) การเข้าถึงลูกค้าใหม่ 
 (17) การเข้าถึงสินค้าหรือบริการใหม่ที่ง่ายกว่าเดิม 
 (18) แนวคิดต้นทุนต่ า 
 (19) การสร้างอัตลักษณ์เพ่ือภาพลักษณ์ใหม่ให้สินค้าหรือบริการ 
 (20) การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันใหม่ 
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 4) จากค าถามทั้ง 3 และ 3Ps ข้างต้น ก็จะท าให้พบนวัตกรรมกระบวนทัศน์ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรมทางแนวคิดการพัฒนาหรือนวัตกรรมการพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับ P ตัวสุดท้าย คือ 
Paradigm Innovation นั่นเอง ซึ่ง Bessant and Tidd ถือว่าเป็นรูปแบบทางแนวคิด (Mental 
Model) โดยที่ทั้งหมด 4Ps ที่กล่าวมานี้ Bessant and Tidd (2011) ได้กล่าวอ้างแนวคิดของ 
Drucker (1985) Rothwell (1985) และ Baumol (2004) อ้างอิงสนับสนุนด้วย โดยประยุกต์จัดท า
เป็นตารางเพื่อการวิเคราะห์ไว้ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการปรับปรุงสินค้าแบบแนวคิดนวัตกรรมเดิม ๆ กับกลยุท์

การวิเคราะห์นวัตกรรมการพัฒนาด้วย 4Ps 
 
       ท้าให้เป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
    ท้าให้ดีขึ น  เฉพาะทางความแตกต่าง 

สินค้าหรือบริการ 
Product or Service 

การปรับปรุงสินค้า นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
และประโยชน์สินค้าหรือบริการ 

กระบวนการ 
Process 

ท า ใ ห้ ก ร ะบวนกา รผลิ ตห รื อ
ปรับปรุงสินค้าด้วยแนวคิดลีน  
การควบคุมคุณภาพรวม 

มีอะไรก าลั ง เป็นกระแสนิยมที่
พัฒนาให้เป็นความแตกต่างอย่าง
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือคู่แข่ง
ได้อย่างยั่ง 

การวางต้าแหน่ง 
Position สินค้าหรือ

บริการ 
Product or Service 

พยายามขยายส่วนแบ่งการตลาด 
การพยายามลงให้ลึกหรือเจาะเป็น     
          การปรับปรุงสินค้า 

วางต าแหน่งให้ตรงและพิสูจน์ได้ใน
การใช้คุณลักษณะและนวัตกรรม
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ประโยชน์สินค้าหรือบริการ 

 ส่ ว น เ สี้ ย ว  ( Fragmentation) 
ลูกค้า 

หรือบริการคุณประโยชน์สินค้า
หรื อบริ การที่ ส ร้ า งสนามการ
แข่งขันทางธุรกิจใหม ่

กระบวนทัศน์ 
Paradigm 

พยายามใช้เพ่ือเป็นนวัตกรรมทาง
ความคิดในรูปแบบทางการท า
ธุรกิจให้เกิดความแตกต่างหรือ
เป็นเพียงแค่แนวคิดใหม่ทางความ
แตกต่าง (Business Model for 
Differentiation) 

สร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่จาก
กระแสนิยมที่มีความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาก าไรทางธุรกิจและหรือ
ต่อยอดจากนวัตกรรมเดิมให้ได้
ลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่ 

 
ที่มา : ประยุกต์จาก Bessant and Tidd (2011) , Drucker (1985) , Rothwell (1985) และ  

Banmol (2004), Kuczmarski (1996) 
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 2.7.3 แนวคิดนวัตกรรมทางกลยุทธ์ (Innovation Strategy) ส าหรับแนวคิดสุดท้ายนี้ถือ
เป็นแนวคิดเชิงประยุกต์ที่เสมือนบูรราการแนวคิดที่ผ่านมาทั้งหมดเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดย
แนวคิดข้างต้นที่กล่าวมาแล้วเสมือนเป็น “พิมพ์เขียว” หรือที่ Kuczmarski ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิก
แนวคิดนี้จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เรียกว่า “พิมพ์เขียวนวัตกรรม” (Innovation Blueprint) โดย
เขียนไว้ในหนังสือเล่มแรกของเขาคือ Managing New Products: The Power of Innovation 
(Kuczmarski, 1992) 
 ดังนั้น พิมพ์เขียวนวัตกรรม ดังกล่าวจะก่อให้เกิดแนวคิดนวัตกรรมทางกลยุทธ์ได้ด้วย
องคืประกอบส าคัญต่อไปนี้ 
 2.7.3.1 เห็นช่องว่างการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งสามารถเกิดสินค้า
หรือบริการใหม่ขึ นได้ 
 2.7.3.2 บทบาททางกลยุทธ์ที่ก่อพันธกิจใหม่ให้กับสินค้าหรือบริการใหม่จาก
กระแสนิยมที่ก้าลังจะมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต 
 2.7.3.3 การเห็นนวัตกรรมการพัฒนาได้ด้วยฉากทัศน์ (Screening) ของการเกิด
แนวคิดสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ได้เด่นชัด เสมือนเห็นเศษท่ีติดอยู่บนตะแกรงร่อนนั่นเอง  
 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.7.3.1 เห็นช่องว่างการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้รับความสนใจซึ่งสามารถเกิดสินค้า
หรือบริการใหม่ขึ นได้ ในเรื่องนี้ Kuczmarski ได้ชี้ให้เห็นด้วยสิ่งที่ เขาเรียกว่า New Product 
Scorecard โดยสรุปไว้ดังนี้ (Kuczmarki & Associates, Inc., Client Interviews, 1995)  
   1) การมุ่งการขายหวังจะส าเร็จบนออนไลน์ที่แท้จริง ๆ แล้วส าเร็จได้เพียง
ร้อยละ 40 ถ้าเปรียบเทียบกับการใส่ใจในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ด้วยนวัตกรรมการพัฒนา
หรือการต่อยอดนวัตกรรมที่จะก่อความส าเร็จได้ถึงร้อยละ 88.4 
   2) หากกล่าวอ้างภาพความเป็นจริงแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 การเจริญเติบโต
ของสินค้าหรือบริการใหม่หรือประยุกต์ได้กับสินค้านวัตกรรมนั้นสร้างผลก าไรแบบเชิงสุดโต่ง 
(Radical) จากร้อยละ 42 เป็นคาดการณ์ว่ามากกว่าร้อยละ 50 แน่นอนในอีก 5 ปีต่อไปและจะก้าว
เข้าสู่ความเป็นสินค้าโลกที่ต้องการด้วย ซึ่งเห็นสถิติความส าเร็จมาแล้วตั้งแต่ปีค .ศ. 1987-1988 คิด
เป็นร้อยละ 40 ในปีค.ศ. 1988-1990 คิดเป็นร้อยละ 60 ในปีค.ศ. 1990-1995 คิดเป้นร้อยละ 80 
ขณะที่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการแบบเดิมที่ยังมีแนวคิดยึดติดอยู่กับการขยายสินค้าใหม่ใน
สายการผลิต (Line Extensions) คิดเป็นร้อยละ 20 สินค้าหรือบริการที่ต้องการให้เป็นสินค้าหรือ
บริการใหม่ของบริษัทที่ต้องการสร้างความแตกต่าง (New to the Company) คิดเป็นร้อยละ 40 
บ้าง 60 บ้าง หรือแม้กระทั่งเพียงร้อยละแค่ 20 นอกจากนั้นเมื่อเทียบผลก าไรแล้วสินค้าหรือบริการ
ทางนวัตกรรมมีก าไรสะสมได้ถึร้อยละ 80 มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1988-1998  
 ดังนั้น ประยุกต์แนวคิดของ Kuczmarki นี้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้แล้วน ามา
อ้างอิงได้กับงานวิจัยของ NEWZOO, 2016 แสดงการคาดการณ์ตลาดเกมทั่วโลกไว้ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 
2016-2019 ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Kuczmarki อย่างมากที่พบการเจริญเติบโต ดัง
ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงการคาดการณ์ตลาดเกมท่ัวโลก ในปี ค.ศ. 2016-2019 
 

ปี ค.ศ. 
มูลค่าตลาดเกมทั่วโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนรายได้ที่มาจาก 
PC / MMO (%) 

2016 99.6 27 % 
2017 106.5 26 % 
2018 112.5 26 % 
2019 118.5 25 % 

 
ที่มา : NEWZOO, 2016 อ้างจาก Strategy+Marketing Magazine, 2016: 48. 
หมายเหตุ: ค าอธิบายค าในตาราง 
 PC คือ PC DLC (Downloadable Content) เนื้อหาการดาวน์โหลด  

MMO คือ Pay-to-Play เล่นเกมที่ต้องจ่าย  
 

 ซึ่งการเจริญเติบโตจากที่แสดงมานี้ Hermandez (2015) ชี้ให้เห็นว่าเพศหญิงซึ่งเคย
เป็นตลาดที่เป็นช่องว่างแห่งการเจริญเติบโตก าลังได้รับความสนใจจากเพศหญิงเข้ามาเล่นเกมมาก
ยิ่งขึ้นและยังมีอิทธิพลต่อเพศชายแท้และเพศท่ีสามหรือเพศทางเลือกอีกด้วย 
 2.7.3.2 บทบาททางกลยุทธ์ที่ก่อพันธกิจใหม่ให้กับสินค้าหรือบริการใหม่จาก
กระแสนิยมที่ก้าลังจะมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต นอกจากนี้บทบาททางกลยุทธ์ที่
ก่อพันธกิจใหม่ให้กับสินค้าหรือบริการใหม่จากกระแสนิยมที่ก าลังจะมีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ใน
อนาคต ในแนวคิดนี้ให้พิจารณาหรือมุ่งความสนใจไปที่ 2 บทบาท คือ 
 1)  บทบาทของสิ่ งที่ต้องการหรือขาดไม่ ได้ ในการท าธุรกิจที่ เรียกว่ า 
“Reguistic Role” กล่าวคือ เป็นบทบาทของการรุกหรือรับเพ่ือการได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการกับการสร้าง
ความได้เปรียบให้เกิดความพึงพอใจใจในความเป็นผู้น าทางความทันสมัยหรือนักนวัตกรที่ตัวลูกค้าให้
มีผลต่อการสร้างรายได้และผลก าไรจากการมีห่วงโซ่ทางก าไรเกิดขึ้นเพ่ือบรรลุนวัตกรรมการพัฒนาที่
น ามาเป็นกลยุทธ์ทางนวัตกรรมในการสร้างพันธกิจให้กับรูปแบบการด าเนิธุรกิจใหม่ด้วยการใช้
นวัตกรรม 
 2) บทบาทของการแผ่ขยาย ที่เรียกว่า “Expansive Role” เป็นบทบาท
ทางการท าให้สินค้าหรือบริการที่เกิดจากนวัตกรรมการพัฒนาให้ได้รับการยอมรับจากจุดแข็งหรือที่
เสมือนสมรรถนะการพัฒนาที่ยังไม่เคยมีในตลาดสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มาก่อนและได้เปรียบทางการ
แข่งขันทั้งที่ตัวสินค้าและตัวลูกค้าต่อเนื่องไปได้ถึง 5 ปีต่อไปด้วย ดังที่ Kuczmarski ประยุกต์แนวคิด
ของตัวเองกับ Smith (Kuczmarski and Smith, 1995), Chaney, Devinney and Russell, 1991, 
Biemans, 1992 โดยแสดงในรูปภาพที่ 2.50 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.50 แสดงบทบาททางกลยุทธ์ 
ที่มา : Kuczmarski, 1996 
 
 2.7.3.3 การเห็นนวัตกรรมการพัฒนาได้ด้วยฉากทัศน์ (Screening) ของการเกิด
แนวคิดสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ได้เด่นชัด เสมือนเห็นเศษที่ติดอยู่บนตะแกรงร่อนนั่นเอง 
แนวคิดนี้ท านองเดียวกับ Bassand and Tidd (2011) คือเสมือนเป็นการน าไปปฏิบัติได้ หรือที่ 
Kuczmarski ให้แนวคิดว่าเป็นแนวคิดที่ตรวจสอบแนวคิดซึ่งเกิดจากนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือให้
ยืนยันพิมพ์เขียวนวัตกรรมซึ่งเสมือนฉากทัศน์ที่เห็นความเป็นไปได้ในการให้เกิดผลทางรายได้และการ
ท าก าไรเปรียบได้ดังเห็นเศษที่ติดอยู่บนตะแกรงได้ชัด ซึ่งฉากทัศน์ดังกล่าวนี้เขาเรียกว่าเป็นฉากทัศน์
การรับประกัน (Warrant Sceening) ของนัวตกรรมการพัฒนา โดยให้แนวคิดว่า 
  1) หลังจากได้เกิดการรวบรวมความคิดแล้วต้องมีการเลือกบางแนวคิดนั้นมา
ให้เด่นชัดประมาณ 2-3 แนวคิดที่เป็นหลักในการรับประกันว่าเกิดผลส าเร็จในความเป็นไปได้แน่นอน
ของการใช้นวัตกรรมการพัฒนา 
  2) เมื่อได้แนวคิดดังกล่าวแล้วต้องน ามาวิเคราะห์ทางธุรกิจเพ่ือก าหนดให้ เกิด
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์หรือแนวคิดเชิงวิสัยทัศน์เพ่ือน าไปสร้างเป็นต้นแบบทางธุรกิจ (Prototype) 
ได้ต่อไป 

การได้เปรียบทางการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง 
- เป็นผู้น าทางความคิดในการ 
  พัฒนาสินค้าหรือบริการด้วย 
  นวัตกรรม 
- รายได้ที่สัมพันธ์กับต้นทุนต่ า 
  ซึ่งสร้างห่วงโซ่การท าก าไร 
- การขยายส่วนแบ่งลูกค้าครอง 
  ตลาดมากข้ึน 
- การต่อยอดกระแสความนิยม 
  ได้อย่างยั่งยืน 
- การประเมินแหล่งที่มาทาง 
  นวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสร้าง 
  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

บทบาทสิ่งที่ต้องการหรือขาดไม่ได้ในการท า
ธุรกิจ 
- การสร้างความได้ปรียบทางการแข่งขันที่ 
  คุณลักษณะและประโยชน์สินค้าหรือบริการ 
- การสร้างความได้ปรียบทางการแข่งขันที่ตัว 
  ลูกค้า 
- การสร้างความได้ปรียบทางการแข่งขันให้เกิด 
  การรุกและรับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการ 
  แข่งขัน 
 บทบาทการแผ่ขยาย 
- ให้ยอมรับจุดแข็งหรือ 
- เสมือนสมรรถนะการพัฒนาท่ียังไม่เคยมีใน 
  ตลาดสินค้าหรือบริการนั้นๆ มาก่อน 
- การเช่ือมต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ 
  แข่งขันที่ตัวสินค้าหรือบริการและตัวลูกค้า 
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  3) น ารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์หรือแนวคิดเชิงวิสัยทัศน์ที่เป็นเสมือนฉากทัศน์
นี้ไปตรวจสอบเพ่ือยืนยันการรับประกันการน าไปใช้แล้วมีความเป็นไปได้ในการเกิดมรรคผลทางธุรกิจ
อย่างแน่นอในการน าไปเป็นรูปแบบแท้จริงที่เกิดผลทางปฏิบัติหรือเป็นแบบอย่างที่ดี (Best-Practice 
Model) สามารถน าไปสร้างหรือพัฒนาเป็นต้นแบบทางธุรกิจได้ต่อไปในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในการท าก าไรจากการมีห่วงโซ่การท าก าไรเกิดขึ้น 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจยิ่งขึ้นก็จะขอประยุกต์แนวคิด Kuczmarski, 1996 
แสดงเป็นภาพดังปรากฏในภาพที่ 2.51 ต่อไปนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.51 แสดงความเชื่อมต่อของนวัตกรรมการพัฒนาสู่การก าหนดหรือสร้างรูปแบบเชิงวิสัยทัศน์
และตรวจสอบพัฒนาเป็นรูปแบบเชิงแบบอย่างที่ดีทางธุรกิจ 
ที่มา : ประยุกต์จาก Kuczmarski, 1996, Barrier, 1994, and Calantone, 1990 
 
 
 ดังนั้น ประยุกต์แนวคิดของ Kuczmarski ตลอดจนอีกหลายนักวิชาการและนักวิจัยที่กล่าว
อ้างข้างต้น สามารถน ามาอ้างอิงเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดดังกล่าวนี้กับ
งานวิจัยนี้ได้กับกรพแสแนวโน้มความนิยมของตลาดเกมทั่วโลกที่ก่อพันธกิจใหม่ให้กับตลาดเกมกับ
ฉากทัศน์ของการแสดงภาพรวมของตลาดเกมทั่วโลกจากงานวิจัยของ Superdataresearch, (2016) 
ที่แสดงไว้ ดังนี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของตลาดเกมทั่วโลกมีความเติบโตอย่างมากก็จะแสดงให้เห็นถึง
เม็ดเงินในปีปัจจุบันคือ ปี ค.ศ. 2015 นั้น มีถึง 74.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ แยกได้ ดังนี้ 

ฉากทัศน์ความคิด 
(Idea Scene) 

ฉากทัศน์แนวคิดเชิงวิสัยทัศน์หรือ
กระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการพัฒนา 
(Concept Scene) 

การตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนา
เพ่ือน าไปเป็นรูปแบบทางปฏิบัติหรือ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างหรือ
พัฒนาเป็นต้นแบบทางธุรกิจ 
(Idea Scene) 

การรวบรวมข้อมูลเ พ่ือเห็นช่องว่างการ
เจริญเติบโตที่ยังไม่ได้รับความสนใจ ซึ่ง
สามารถเกิดสินค้าหรือบริการใหม่ได้ 

บทบาททางกลยุทธ์ที่ก่อพันธกิจใหม่ให้กับ
สินค้าหรือบริการใหม่จากกระแสนิยมที่ก าลัง
จะมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจได้ใน
อนาคต 
น ามาก าหนดหรือสร้างเป็นนวัตกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ 

ตรวจสอบเพื่อหาฉากทัศน์การรับประกันของ
นวัตกรรมการพัฒนา 
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เล่นเกมบนมือถือ (Mobile)   ดิจิทัล (Digital Console) 
22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ   3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
การค้าปลีก (Retail)    เล่นเกมต้องจ่าย (Pay-to-Play MMO) 
19.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ   2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เล่นฟรี (Free-to-Play MMO)   เกมวิดีโอ (Gaming Video Content) 
8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ    1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สังคม (Social)     การแข่งขันเกมออนไลน์ (eSports) 
7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ    612 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ดาวน์โหลดเนื อหาบนคอมพิวเตอร์  เกมเสมือนจริง (Virtual Reality) 
ส่วนบุคคล(PC DLC: Downloadable Content) 225 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
ที่มา : Superdataresearch, 2016 อ้างจาก Strategy+Marketing Magazine, 2016: 48. 
 
 นอกจากนี้เพ่ือให้เกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้นกับงานวิจัยนี้ คือ เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าจะขอน า
การศึกษาของ Hermandez (2015) มาอธิบายเพ่ิมเติมอีกให้เกิดความหนักแน่นในการอ้าง อิงกับ
งานวิจัยนี้ ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้หญิงเป็นเพศที่เล่นเกมออนไลน์มากขึ้นเป็นเวลานานจากหลายหลาย
สถานที่ และเป็นผู้เล่นเกมที่มีความใส่ใจอย่างมากในการเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกมที่มีการขยายตัว
มากขึ้น ที่เดิมก่อนปี ค.ศ. 2009 มีเพียง 19 เครือข่ายขยายเพ่ิมขึ้นเป็น 23 เครือข่ายและมีแนวโน้ม
ขยายตัวมากขึ้น เพราะผู้หญิง 1 คน ก็จะเป็นสมาชิกเครือข่ายสื่อสังคม (Social Media Network) 
เครือข่ายในการเล่นเกม อาทิ เกมออนไลน์ เกมบนมือถือ เกมการแข่งขัน และยังมีข้อสังเกตว่า
สามารถยึดเป็นอาชีพได้โดยเฉพาะนักออกแบบเกม (Women Game Programmer) ที่มีมากกว่า
ร้อยละ 16 และมีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นนักเล่นเกมที่มีรายได้จากการแข่งขัน (Professional 
Gamer) ดังเช่นในประเทศไต้หวัน จีน และเกาหลีใต้ มีการยอมรับกันมากขึ้น และยังมีแฟนคลับ
เสมือนดาราอีกด้วย จนมีกว่าร้อยละ 50 เป็นเสมือนแบรนด์หรือตราสินค้าไปแล้วเลยก็มี 
 ดังเห็นได้จากการส ารวจวิจัยบนออนไลน์ของ www.online-stationnet พบว่า ผู้เล่นเกม
ดิจิทัลคอนเทนท์ที่เป็นเพศชาย ทั้งชายแท้และชายเทียม กระทั่งกลุ่มเพศที่สาม ได้แก่ เกย์ควีน เล
สเบียน ทอม ดี้ พวกแอบจิต จนถึงไบเซ็กชวล เกย์ และกระเทย เป็นต้น ต่างก็ให้ความสนใจกับการ
เล่นเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงหรือในงานวิจัยนี้เรียกว่า เกมกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมโดยจะเอา
ตัวเองเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครหลักผู้หญิง ด้วยท าการออกแบบเป็นบุคลิกร่วม (Character 
Design) หรือเล่นเกมประเภทเกมที่สามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครภายในเกม (MMORPG: 
Massive Multiplayer Online Role Playing Game) ได้และการเล็งเห็นว่าสามารถซื้ออุปกรณ์
ประกอบบุคลิกในการเล่นเกมที่มีราคาถูกด้วย เช่น เสื้อเกราะ เสื้อคลุม หมวก รองเท้า กางเกง เป็น
ต้น แสดงให้เห็นอิทธิพลของกระแสเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น ามากยิ่งขึ้นที่แสดงความเสมอภาคทดเทียม
ระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย จนถึงเพศท่ีสามด้วย (Jayanth, 2014) 

http://www.online-stationnet/
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 ส าหรับในส่วนเกี่ยวข้องกับประเทสไทย จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) พบว่าการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์แอนิ
เมชั่นและเกมที่สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 ที่เชื่อมโยงกับการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2552 เพ่ือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดิจิทัลคอนเทนท์ประเภทแอนิเมชั่นและเกม ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตตามเช่นกัน อาทิ เกมบน
มือถือ เกมออนไลน์ และที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ก็คือ เกมที่มีตัวละครหลักเป็นผุ้หญิงเป็นผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในเกมและภาพยนตร์ ซึ่งเรียกว่า “Game Reference” ก็คือ เกมผีชีวะ (Resident 
Evil) จนถึง เกมล่าเกม (The Hunger Game) เจริญรอยตามเกม Lara Craft (Janz, 2007) จน
ประสบความส าเร็จเช่นกันก็คือ เกมผีชีวะ (Resident Evil) จนถึงเกมล่าเกม (The Hunger Game) 
ตลอดจนถึงเกมแฟนตาซีที่ประสบความส าเร็จกับการเพ่ิมช่องทางการตลาดและส่งเสริมรายได้
ให้กับเศรษฐฏิจสร้างสรรค์ของตลาดเกมดิจิทัลคอนเทนท์ด้วย ส าหรับกรณีอุตสาหกรรมและธุรกิจเกม
ของไทย ตลอดจนถึงเกมผุ้หญิงที่ถูกได้รับการยอมรับอย่างมาก ได้แก่ บริษัทคิระเกมส์ (Kira Games) 
และเกมอสุราออนไลน์ และ เกม 400 ของบริษัทท าเกมที่ได้รับรางวัลผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 
2012 (Thailand ICT Awaeds) ของโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ (TICTA 2010 
Awards) (ช่อแก้ว ประสงค์สม, 2558: 39-45)  
 อนึ่ง ส าหรับแนวคิดของ Kuczmarski นั้น ในการน ารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์มาตรวจสอบ
ให้เกิดการยอมรับได้อย่างเชิงประจักษ์ ไม่ได้ก าหนดแล้วน ามาสร้างขึ้นเพียงเพ่ืออธิบายในเชิงแนวคิด
และทฤษฎีเท่านั้น แต่เป็นการยอมรับรูปแบบในเชิงแบบอย่างที่ดีในการน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ  หรือ
ที่แคลลอน (Callon, 1996) มีแนวคิดว่าการน าไปใช้ในทางปฏิบัติคือการน าไปตัดสินใจได้หลายเรื่อง
ทางธุรกิจในลักษณ์แบบอย่างที่ดีเยี่ยม (Best Practice) ผู้วิจัยน าแนวคิดของคีฟล์ (Keefe, 1994) 
และอีสเนอร์ (Eisner, 1976) ตลอดจนแคลลอน (Callon, 1996) ที่ให้แนวคิดยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง คือ การประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
 1. ให้ได้ข้อสรุปการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ ในคุณภาพของเนื้อหาที่ต้องการประเมิน 
ปรากฏอยู่ในข้อมูลของรูปแบบ 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกให้มาท าการประเมินส่วนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง มีประสบการณ์
สูงเฉพาะทางอยู่แล้ว ดังนั้น การวินิจฉัยลงความเห็นแสดงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ทางสถิติเป็นสิ่งแสดง
ให้เห็นความรู้ความสามารถแท้จริง 
 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกให้ท าการประเมินนั้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรูปแบบที่ตนเอง
ประเมินจึงไม่มีวาระแฝง (Hidden Agenda) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และ
ปลอดค่านิยมหรืออคติส่วนตัวแต่อย่างใด (Value Free or Sterotype)  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้ในการประเมินเพ่ือตรวจสอบรูปแบบด้วยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
สอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนที่ 2 ดังจะปรากฏรายละเอียดในบทที่ 5 ต่อไป 
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะน าที่นอกเหนือจากได้น าไปกล่าวถึงในส่วน
ของการทบทวนวรรณกรรมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องไว้แล้วเป็นส าคัญ ซึ่งมีดังนี้ 

Dietz (1998 และ 2002) ท าการศึกษาชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 30 ของเกมในยุคก่อนปี ค.ศ. 
2000ยังไม่มีเนื้อหาของผู้หญิงในเกม แต่กลุ่มผู้หญิงก็เริ่มขยายตัวเข้ามาเล่นเกมมากขึ้นจนกลายเป็น
กลุ่มใหญ่ และจากความส าเร็จของเกม Lara Craft จนมาสู่ภาพยนตร์ จนถึงภาพยนตร์ Avatar และ 
เกม Avatar เห็นความสัมพันธ์ของการใส่บุคลิกลักษณะ (Character) เข้าไปในเกม และขยายมาถึง
บทบาทของผู้หญิงที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ที่เริ่มมีการใส่ในเกมของเด็ก โดยองค์กรเด็กวันนี้ 
(Children Now Organization, 2001) จัดสัดส่วนร้อยละ 64 ยังเป็นเกมของเด็กผู้ชาย ส าหรับ
เด็กผู้หญิงเริ่มใส่เพียงร้อยละ 17 เท่านั้น จนปี ค.ศ. 2002 ก็ยิ่งท าให้ขยายความนิยมในเกมที่มีผู้หญิง
เป็นผู้น าหรือตัวละครหลักยั่งยืนจนคาดการณ์ได้ว่าจนถึงอนาคต 
 จากการศึกษาของ Ramitez et al. (2002) การที่มีแนวคิดท านองเดียวกับ Dietz ชี้ให้เห็นว่า
เริ่มมีการขยายเนื้อหาหรือบุคลิกลักษณะผู้หญิงเป็นตัวละครหลักในเกมถึงร้อยละ 50 จนถึงปี ค.ศ.
2004 ขยายตัวถึงร้อยละ 52 แสดงให้เห็นการเริ่มมีความชัดเจนของการใช้เกมที่มีบทบาทผู้หญิงเป็น
ตัวละครหลักหรือเป็นผู้น าเริ่มเห็นได้ชัดและคาดว่าจะขยายตัวไม่หยุดยั้งต่อไปในอนาคต 
 Haninger Thompson (2004) Ivory (2006) และ Miller and Summers (2007) ตลอด
จนถึง Dawns Smith (2010) มีแนวคิดไปในทางเดียวกันที่ชี้ให้เห็นการเริ่มจากปรากฎการณ์กระแส
เกม Lara Croft ที่ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์จนประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงการที่เกมซึ่งมี
ผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักนั้นมีความแข็งแกร่งในการท าการตลาดเกม ตลอดจนยังเป็นที่สนใจ
ของตลาดอย่างมาก และท าให้บทบาทเชิงงสตรีนิยมที่แสดงความเป็นผู้น าของผู้หญิงหรือเพศหญิงมี
ความชัดเจนอย่างมากและมากขึ้นจากแนวเกมผจญภัยของ Lara Croft ดังกล่าว จนสร้างความนิยม
ไปทั่วโลก และเป็นกระแสโลกแบบอภิวัฒนธรรมขึ้น (Megaculture)  
 Near (2013) ศึกษาและยืนยันถึงความมีบทบาทของสตรีนิยมในเกม แสดงให้เห็นความเป็น
ผู้น าของผู้หญิงหรือเพศหญิงในเกมจากการเป็นตัวละครหลักที่ไม่ได้มีเพียงเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ทัดเทียมเพศชายแต่ยังเป็นผู้น ากระแสวัฒนธรรมนิยม (Popular Culture) อีก
ด้วย โดยเฉพาะกระแสนิยมในวิดีโอเกมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวและเนื้อหาในเกมในเวลาต่อมา 
จนถึงกระแสนิยมของ Lara Croft ในเวลาต่อมา  
 หากย้อนกลับไปพิจารณาให้ครอบคลุมแล้วจะพบว่า Near มีความเห็นสอดคล้องกับ 
Corneliussen (2011) ที่ศึกษาเกมที่ชื่อว่า Massive Multiplayer Game World of Warcraft ที่
แสดงความสมดุลระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในเกมซึ่งเป็นการยอมรับสตรีนิยมหรือความเป็นเพศหญิง
ทัดเทียมชายมาก ที่แสดงความเป็นผู้น าในเกมวิดีโอจนถึงเกมดิจิทัลคอนเทนท์ยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Rajkowska (2014) แสดงให้เห็นว่าบทบาทของวิดีโอเกม
และประเภทของเกมต่าง ๆ ข้างต้น เป็นการน ามาซึ่งแนวคิดของเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็น
ผู้น าหรือเป็นตัวละครหลักซ่ึงจะอยู่ภายใต้การน าความเป็นอิสระของวัฒนธรรมแต่ละประเทศและของ
ผู้เล่นกับความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวของเทคโนโลยี รวมถึงบริบททางสังคมและกระแส
นิยมแนวเกมของโลกด้วย ที่น ามาใช้ให้เกิดการปฏิสังสรรค์กับผู้เล่นได้ภายใต้โครงสร้างและน าเสนอ
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เรื่องราวของแนวเกมออกไปอีกเช่น แนวแอคชั่น อย่าง The Hunger Game แนวผจญภัยอย่าง Lara 
Craft และแนวแฟนตาซี (Resident Evil) ซึ่งล้วนเป็นความส าเร็จของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัว
ละครหลักท้ังสิ้น 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็น

ตัวละครหลัก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ให้ครอบคลุมและถูกต้องมากที่สุด 
โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 วิธีที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การอธิบายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะอธิบายในหัวข้อที่ 3.2 และ 
3.3 ส่วนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จะอธิบายในหัวข้อ 3.4 และ 3.5 ดังต่อไปนี้ 
 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)    
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ช่วยลดข้อด้อยของการ
วิจัยทั้งแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นใน
ผลการวิจัยที่ได้ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ( In-depth) ให้รายละเอียดชัดเจน
เพ่ือน ามาวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytic Induction) แบบอุปนัย ที่การวิเคราะห์กระท าต่อเมื่อมี
ข้อมูลย่อยมาก จะน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงค้นหาลักษณะที่ร่วมกันของข้อมูลย่อยที่ลงตัวกัน และน ามา
สร้างเป็นข้อสรุปชั่วคราวด้วยการสังเคราะห์ได้รูปแบบเชิงวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงสู่ข้อเท็จจริงในการเป็น
รูปแบบวิสัยทัศน์เชิงรูปธรรมด้วยการสังเคราะห์รูปแบบดังกล่าวจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ และน าไปตรวจสอบรูปแบบเพื่อให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึนอีกในการใช้ประโยชน์ได้แท้จริง ดังมี
รายละเอียดของวิธีที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ (Shakkori and Teddie Eds., 2003) 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ส ำหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การวิจัยเชิงคุณภาพของงานวิจัยนี้ได้ใช้ประชากรเพ่ือการวิจัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประกอบการเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนท์ทางเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเรียกว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจ
ไทย จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 ที่มีรหัสเพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ A และเรียกโดยรวมเพื่อกำรบันทึกข้อมูล
ว่ำ ตัวแทนหน่วยงำนจำกภำครัฐ ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดท านโยบายและการจัดการนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลต์คอน
เทนต์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
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 1) นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) 
 2) นายสมภูมิ ตั้งชูพงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 3) นางสาวธิดารัตน์ ธนภรรควิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (Thai Game 
Software Industry Association: TGA) และ Executive Producer บริษัท Nova Leaf บริษัทเกม
ชั้นแนวหน้าของไทย ผู้เน้นทางด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานเกมที่พัฒนาโดยคนไทยที่
สร้างชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศ เช่น เกมโขน 
 กลุ่มที ่2 ที่มีรหัสเพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ B และเรียกโดยรวมเพื่อกำรบันทึกข้อมูล
ว่ำ ผู้ประกอบกำร ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในส่วนของผู้ผลิต ผู้ให้บริการและผู้จัดจ าหน่าย จ านวน 
4 ท่าน ดังนี้ 
 1) นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ เจ้าของบริษัท Game Indy และ Debuz จ ากัด ผู้น าทางด้านเกม
ออนไลน์ที่ผลิตโดยคนไทย และประสบความส าเร็จด้านการตลาด เช่น เกมอสุรา เกมดัมมี่ เกม 400 
เป็นต้น 
 2) นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นักออกแบบและพัฒนาเกม ที่มีผลงานได้รับรางวัลทั้งในและ
ต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เอ็กซ์เท็นอินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด ผู้ผลิต
เกมไทยที่ประสบความส าเร็จสามารถเอาเกมขึ้นบน Steam ได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ชื่อเกมว่า 
“A.R.E.S Extinction Agenda” 
 3) นายเอกชัย กองเกิด ผู้จัดการส่วนพัฒนางานมัลติมีเดีย บริษัท TOT จ ากัด (มหาชน) โดย
บริษัท TOT จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตงเมียง (Tong Myong) 
ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือบุกธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย เพ่ือสร้างบุคลากรด้านการผลิตเกม
ออนไลน์ 3 มิติ โดยมหาวิทยาลัยตงเมียง (Tong Myong) จะจัดหลักสูตรเปิดสอนในประเทศไทยซึ่งใช้
เวลาในการเรียนการสอน 1 ปี โดยความร่วมมือดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างบุคลากรและเปลี่ยนสภาพจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิต 
 4) นายปรเมศวร์ บุญสุข ผู้จัดการศูนย์ TOT Online Game (ส่วนพัฒนางานมัลติมีเดีย) 
บริษัท T.O.T จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและให้บริการเกม Tales Runner, H.A.V.E Online และ We 
Dancing Online ในประเทศไทย และก าลังจะเปิดตัวเกมออนไลน์ตัวใหม่เกมที่ 4 แนว Fantasy 
MMORPG’ Cloud Nine (Holic 2)  
 กลุ่มที ่3 ที่มีรหัสเพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ C และเรียกโดยรวมเพื่อกำรบันทึกข้อมูล
ว่ำ นักกำรตลำด ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและการตลาดเกม
ดิจิทัลคอนเทนท์ มีจ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 1) ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลงานใน
การศึกษาธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพ่ิม
ศักยภาพธุรกิจบริการไทยให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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 2) นางสาวสายใย สระกวี ผู้อ านวยการโครงการ MSeed Accelerator และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท เอ็มซีด เอเชีย เจ้าของโครงการแรกส าหรับประเทศไทยที่มีโครงการ
พัฒนาเกมในแบบ Accelerator ที่จะมีการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักพัฒนาเกม 
 
3.3 เครื่องมือกำรวิจัย ส ำหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ  

3.3.1 เครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะต้นแบบของเกมที่
มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ซึ่งมีค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์
ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ซึ่งจะได้น ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดนวัตกรรมการพัฒนาซึ่งสามารถน าสู่การสร้าง
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 ส่วนแรกที่จะใช้การค้นหาผลการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป 
 ตอนที่ 1 ค ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์/สภำพกำรณ์ของอุตสำหกรรมเกม 
 1.1 สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเกมโลกและประเทศไทยเป็นอย่างไร  
 1.2 พฤติกรรมการเล่นเกมของคนในปัจจุบันเป็นอย่างไร และโปรดยกตัวอย่าง 
 
 ตอนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น ำเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย 
 2.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระแสผู้หญิง หรืออิทธิพลสตรีกับเศรษฐกิจ
ตลาดโลก (The Female Economy) 
 2.2 ในมุมมองของท่าน การผลิตเกมไทยที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร 
 2.3 องค์ประกอบของเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร  
  2.3.1 ชนิดของเกม (Game Genres) 
  2.3.2 แนวของเกม (Platform) 
  2.3.3 เนื้อหาของเกม (Content) 
  2.3.4 กฎการเล่นเกม (Rule) 
  2.3.5 กราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 
  2.3.6 ฉาก (Scene) 
  2.3.7 ลักษณะของตัวละคร (Character) 
  2.3.8 การแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง (Costume) 
  2.3.9 เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and Music) 
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 ตอนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับโอกำสและควำมเป็นไปได้ในกำรน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำ
ดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น ำมำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย 
 3.1 โอกาสและความเป็นไปได้ท่ีจะน าตัวละครหลักผู้หญิงในการด าเนินเรื่องในเกมเป็น
อย่างไร  
 3.2 การน าเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักควรสร้างลูกค้าอย่างไร 
 3.3 การสร้างเกมท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักควรเป็นอย่างไร 
 

3.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ ด าเนินการดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักตามที่ 

ก าหนด เพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 2) ก าหนด วัน เวลา ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และออกจดหมายเชิญกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

หลักตามที่ก าหนด 
 3) ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยจะท าการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและ
ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลระบบดิจิทัลตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในทันทีที่จบการ
สัมภาษณ์แต่ละครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2556 
 4) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละกลุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าสามารถน ามาวิเคราะห์
และตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
 5) น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ ได้มาประมวลผลและสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือสู่
กระบวนการสร้างผลการวิจัยให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

3.3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
 ในส่วนของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยน าเสนอในลักษณะ

ของการบรรยายเชิงพรรณนา (Description) โดยการสังเคราะห์จากการวิ เคราะห์ตีความ 
(Interpretation) พิจารณาความสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
พบผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ดังนี้ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะ
ได้น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้นี้จะน าสู่การศึกษาผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ใน
ส่วนแรกคือเพ่ือก าหนดนวัตกรรมการพัฒนา ซึ่งสามารถน าสู่การสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วย
เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่จะศึกษาเพ่ือหาผลการวิจัยด้วย
วิจัยเชิงปริมาณ ดังจะกล่าวต่อไป เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยจากเชิงปริมาณไปสร้างรูปแบบเชิงกระบวน
ทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ในส่วนสุดท้ายซึ่งจะได้จากการวิจัย
และตรวจสอบรูปแบบดังกล่าวที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่คัดเลือกไว้ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Congruence: IOC) ในการพิจารณาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
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กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
รายละเอียดดังหัวข้อ 3.4 และ 3.5 ดังนี้ 
 
3.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ส ำหรับวิธีวิจัยเชิงปริมำณ  
 3.4.1 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริโภคผลผลิตจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ด้านเกม (End User) ผู้เล่นเกม (Gamer) ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีเกมประเภทต่าง ๆ และมีพ้ืนฐานในการเล่นเกมสูงสุด (หาตัวเลขยืนยันเขตพ้ืนที่เพ่ิม) 
ทั้งนี้ รายงานสถิติจ านวนประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ เดือนธันวาคม พ .ศ. 2555 พบว่า มี
ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรจ านวนทั้ งสิ้ น  5,673,560 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2555) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Random Sampling)  

 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน (Taro Yamane, 1967) ซึ่งใช้
ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ยอมรับในการเป็นตัวอย่างประชากร โดยมีสูตร ดังนี้ 
 
 สูตร 

 
 เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ   ขนาดประชากร 
e  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  

สัดส่วน 0.05 
 

 โดยเมื่อแทนสูตรข้างต้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399.9718 
 
              หรือ 400 
 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าไว้ที่ 400 คน 
 
3.5 เครื่องมือกำรวิจัย ส ำหรับวิธีวิจัยเชิงปริมำณ 
 3.5.1 เครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วยแบบสอบถามซึ่งก าหนดกรอบค าถามในการ
สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ผนวกกับแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจาการทบทวน
วรรณกรรม ตลอดจนการตรวจสอบโดยคณะที่ปรึกษางานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ มาสังเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือสร้างข้อค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้วัดระดับ
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้นของการจัดล าดับความส าคัญในข้อค าถามแต่ ละข้อ เพ่ือศึกษา

2)05.0)(560,673,5(1

5,673,560
n






2Ne1

N
n




9718.399  
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องค์ประกอบของลักษณะต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่เป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
เศรษฐกิจไทย โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ตอบค าถามในลักษณะของ
การจัดล าดับความส าคัญในแต่ละข้อ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของลักษณะต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิง
เป็นผู้น าที่เป็นไปได้ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าของระดับความพึงพอใจไว้ 4 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้
เกณฑ์ของ Taylor-Powell (2009) and Revilla Saris and Krosnick (2014) ที่ให้เหตุผลส าคัญไว้
ว่า กรณีการจะหาระดับความพึงพอใจเพ่ือการตัดสินใจในการน าไปสร้างรูปแบบหรือแนวคิดเชิง
กระบวนทัศน์เพ่ือขจัดอคติของผู้ตอบแบบสอบถามและความถูกต้อง ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือได้
มากขึ้น ควรจะใช้การวัด 4 ระดับ จะให้ผลการวิจัยที่ชัดเจนกว่าแบบต้องการความพึงพอใจทั่วๆ ไปที่
นิยมท าการวิจัยกัน ในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เล่นเกมที่มีต่อเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิง
เป็นผู้น า ที่สามารถก าหนดนวัตกรรมการพัฒนาในรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ได้ต่อไป ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนใช้เพียง 4 ระดับ ดังนี้ 
  4 หมายความว่า  มีความส าคัญมากที่สุด 
  3 หมายความว่า  มีความส าคัญมาก 
  2  หมายความว่า  มีความส าคัญน้อย 
  1  หมายความว่า  ไม่ค่อยมีความส าคัญเลย 
 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยจัดแบ่งช่วงความถ่ีของคะแนน โดยใช้สูตรค านวณอัตรภาคชั้น ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 

   = 4 – 1 

  

= 0.75  

 ทั้งนี้ จากสูตร เกณฑ์ประเมินค่า วัดระดับความส าคัญ 4 ระดับ การแปลความหมาย
เฉลี่ย Taylor-Powell (2009) and Revilla Saris and Krosnick (2014) จึงมีการแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน    3.28 – 4.00 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญมากที่สุด 
          ระดับคะแนน    2.52 – 3.27 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญมาก 
          ระดับคะแนน    1.76 – 2.51 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญน้อย 
          ระดับคะแนน 1.00 – 1.75 คะแนน  หมายถึง  ไม่ค่อยมีความส าคัญเลย 
 
 
 
 
 3.5.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

   4 
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 ผู้วิจัยได้ทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ ได้แก่ 
 3.5.2.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
 1) ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านเกมดิจิทัล
คอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า และรองนายกสมาคมนักวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 
  2) ดร.กิตติมศักดิ์ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้บริหารบริษัทบาแรมยู จ ากัด ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า ที่น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ เช่น ช็อคโก
แลต องค์บาก และต้มย ากุ้ง  
  3) ดร.ผุสดี วัฒนสาคร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า 
  4) คุณเผด็จ หงส์ฟ้า ผู้บริหารระดับสูงบริษัท MVD Company Limited 
  5) ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อ านวยการและกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการ
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 
 3.5.2.2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด เพ่ือน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าผลที่ได้มา
แก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถาม เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ในส่วนแรกของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือก าหนดนวัตกรรมการ
พัฒนาซึ่งสามารถน าสู่การสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง โดยในส่วนของค าตอบซึ่งเป็ น
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability 
Coefficient Alpha) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) (กัลยา วานิชบัญชา, 2546) ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.9517 
 3.5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง 
 2) วางแผนการเก็บข้อมูล โดยก าหนดวันเข้าจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ก ากับดูแล และลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีช่วงเดือนเมษายน 2556 
 3) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และลงรหัสข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 400 ชุดแล้ว ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป ดังนี้ 
  4.1) ลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม 
  4.2) คัดลอกรหัสที่ท าการลงเรียบร้อยแล้วลงในแบบฟอร์มการลงรหัส เพ่ือน าไป
บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  
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  4.3) น าข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการค านวณตามลักษณะการวัด 
 5) สถิติที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยายลักษณะของข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.5.4 กำรตรวจสอบรูปแบบ 
 จากการอภิปรายผลที่ได้จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและภาพรวมของผลการวิจัยเชิง
คุณภาพและการทบทวนวรรณกรรมน ามาสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
สอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนสุดท้าย ผู้วิจัยจึงจัดหมวดหมู่และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามในรูปแบบตารางเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยใช้สูตรค านวณทางสถิติ
และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวคิดวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2554) ดังนี้ 
 การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 ค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

   
N

RIOC 
  

 โดยที่ IOC =  ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
   R    =  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ 
    ค่า + 1 เห็นด้วยว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม 
    ค่า + 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม 
    ค่า - 1 ไม่เห็นด้วยว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม 
   N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
 ทั้งนี้หากข้อค าถามใดมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อ
ค าถามนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม 
 3.5.5 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
 ผู้วิจัยค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องเพ่ือเป็นเกณฑ์การตรวจสอบรูปแบบ ด้วยการ
ตรวจสอบรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น จ านวน 5 ท่าน  ใน
รูปแบบตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence: IOC) เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการตรวจสอบลักษณะการสร้างค าส าคัญ 
(Keywords) ในแต่ละหมวดหมู่จากการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลที่น ามาก าหนดการสร้าง
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเท้นท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
   

IOC  =  
       

R 
N 



98 
 

 โดยที่  IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
  R = ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ค่า 
   1. ค่า + 1 เห็นด้วยกับเนื้อหาในรูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสม 
     กับการน าไปใช้ปฏิบัติเป็นรูปแบบการสร้างเกมต้นแบบ 
     ของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าได้ 
   2. ค่า O  แสดงความไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ 
     นั้นมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการน าไปใช้ปฏิบัติเป็น 
     รูปแบบการสร้างเกมต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า 
   3. ค่า -1  แสดงความไม่เห็นด้วยว่าเนื้อหาในรูปแบบเชิงกระบวน 
     ทัศน์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการน าไปใช้ปฏิบัติ 
     เป็นรูปแบบการสร้างเกมต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิงเป็น 
     ผู้น าได้ 
  N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
 
  
 
 
 
 ทั้งนี้หากเนื้อหาในรูปแบบข้อใดมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่า
เนื้อหาในรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ข้อนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการน าไปใช้ปฏิบัติเป็นรูปแบบ
สร้างเกมต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าได้ 
 
ตัวอย่ำง 
ข้อค ำถำมเนื้อหำในรูปแบบ  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 
A-Approchable   4  0  1 
 
1. เป็นยุทธศำสตร์ด้ำนเนื้อหำ 
ของเกมและกฎกำรเล่นเกม 
  IOC = 4(1)+1(-1) 
         5 
   = 0.1 
  แปลผลได้ว่า น าไปใช้ปฏิบัติเป็นรูปแบบสร้างเกมต้นแบบไม่ได้ 
 อนึ่ง ส าหรับงานวิจัยนี้ค่า IOC จะแสดงให้เห็นในรูปของตารางสรุปดังอธิบายไว้ในบทที่ 5 
ต่อไป 
 
3.6 สรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิธีวิจัยแบบผสำนวิธี 
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจยิ่งขึ้นของงานวิจัยนี้ ที่ใช้การด าเนินการวิจัยแบบ
ผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จะขอแสดงเป็นภาพสรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแบบ
ผสานวิธีด้วยเทคนิคเดลฟาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการวิจยัแบบผสานวิธีเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 

ก าหนดวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ก าหนดผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 

ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (การสัมภาษณเ์ชิงลึก) 

ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม) 
โดยข้อค าถามจากกรอบค าถามน ามาจาก 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนา 

ตรวจสอบรูปแบบ 

ก าหนดผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 

ก าหนดการพิจารณาความสอดคลอ้งของค่าความตรงเชิงเนื้อหา 

ก าหนดการตรวจสอบรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ 
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ที่เป็นนวตักรรมการพัฒนา 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ภำพที่ 3.1 แสดงการสรุปขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มี

ผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ด้วยการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้จะน าเสนอให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนแรก เพ่ือก าหนดนวัตกรรมการพัฒนา
ที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย 

 และ ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนที่ 2 เพ่ือตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถ
สร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น จะน าเสนอในบทท่ี 5 ในส่วนของการอภิปรายผลต่อไป 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้  
 4.1.1. ผลการวิจัยตามสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันของตลาดเกมทั่ว
โลกและประเทศไทย 
 4.1.2. การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละคร
หลัก 
 4.1.3. โอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอน
เทนท์ท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 
 
 4.1.1. ผลการวิจัยตามสถานการณ์หรือสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันของ
ตลาดเกมทั่วโลกและประเทศไทย พบว่า 
 ตลาดเกมทั่วโลกและตลาดเกมในประเทศไทยเติบโตขึ้น มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
ประเภทเกมทั่วโลกและของประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคสูงมากและมีแนวโน้มขยายเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และตลาดเกมสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล เนื่องจากห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเกม
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในเกือบทุกขั้นตอน 
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 จากการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย แอนิ
เมชั่นและเกมเป็นสาขาที่มีการบริโภคคอนเทนต์จากต่างประเทศเกินกว่าครึ่งของมูลค่าการบริโภค
โดยรวมของประเทศไทย อีกทั้งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ท าให้อุตสาหกรรมเกม
ดิจิทัลคอนเทนท์เจริญเติบโตตามและตามความเจริญเติบโตของตลาดเกมทั่วโลก โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
 “ส าหรับตลาดเกม มีอัตราการเติบโตมูลค่าตลาดเกมปัจจุบันเกือบ 8,000 ล้าน ซึ่ง
ตลาดโตแบบตลาดหนังฮอลลีวู้ดแล้ว โดยเฉพาะในส่วนโมบายเกมเป็นหลัก และมีแนวโน้มจะขยายตัว
สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนคือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะการลดอัตรา
ค่าบริการ 3G และ 4G รวมถึงราคาค่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ลดลงด้วย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 
20 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ระยะเวลาในการท าเกม ต้องดูว่าต้องการพัฒนาเกม Scale ไหน ยิ่ง Scale ใหญ่ก็ยิ่ง
ต้องใช้ทุนมหาศาล แบ่งง่ายๆ เป็น 3 Scale หลัก เช่น เกม OX เกมเลือกตอบค าถาม เกมง่าย ๆ แบบ
นี้ก็ใช้เวลาท าเกมตั้งแต่ 2 สัปดาห์-1 เดือน เกม Scale กลาง ใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือน และเกม 
Scale ใหญ่ก็ใช้เวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 18 มีนาคม 2556) 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
 “แพลตฟอร์มเกมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะเกมโทรศัพท์มือถือ และ Social 
Media เพราะตรงกับ Life Style วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ จ านวนเด็กและหนุ่มสาวที่เปลี่ยนรูปแบบการเสพ
ความบันเทิงมาสู่การใช้สายตาร่วมกับสมองและสองมือภายในระยะเวลาไม่นาน ตลาดในจีนกับ
อเมริกา เกมมีอถือได้โตขึ้นมาก เม็ดเงินมหาศาล” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 21 มีนาคม 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งในธุรกิจเกม โดยเฉพาะเกมบนสมาร์ทโฟน ที่ท าให้
รูปแบบของการเล่นเกมแบบเดิมนั้นเปลี่ยนไป ในแง่ของการสร้างรายได้จาก In-App Purchase หรือ 
Intensive Awards ได้ รับความนิยมอย่างมากในแพลตฟอร์มของสมาร์ท โฟน  อีกทั้ งเรื่ อง 
Application Store ก็มีส่วนในการขยายตัวของจ านวนสมาร์ทโฟนอย่างมาก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
วันที่ 25 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “Application Store เองทั้ง Android และ iOS ต่างก็มีส่วนการขยายตัวสอดคล้อง
กับจ านวนของสมาร์ทโฟนที่นับวันราคาไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเทียบกับรสนิยม ประกอบกับผู้บริโภคเริ่มให้
ความส าคัญกับ Online Payment และ Mobile Payment ที่ Shortcut หรือตัดส่วนยุ่งยากในเรื่อง
การจ่ายเงินให้ง่ายลงไป ธุรกิจของเกมที่หารายได้กับ In-App Purchase ก็ยิ่งมีโอกาสสร้างก าไรมาก
ขึ้นยิ่งกว่าเดิม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 1 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเหน็เพิ่มเติมว่า 
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 “ตลาดของเกมนั้น ในเอเชียมีสัดส่วนของรายได้หมุนเวียนโดยรวมมากท่ีสุดในโลก คือ
ร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของอเมริกาที่สตูดิโอใหญ่ๆ ที่พัฒนาเกมก็มีจ านวนมากแต่กลับกิน
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 27 อาจจะเป็นไปได้ว่า ตลาดของนักพัฒนาทั่วโลกนั้นคือ เอเชีย หากเราลองน า
ข้อมูลในเอเชียมาขยายดูเฉพาะในเรื่องของแพลตฟอร์มอุปกรณ์เล่นเกม เราจะเห็นแนวโน้มที่น่าสนใจ
ในตลาดของเกมบนสมาร์ทโฟน หรือ Mobile Game” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 20 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ตลาดยังคงคึกคักอยู่แต่ก็ก าลังจะโดนแทนที่ด้วย Mobile เกมหากเทียบ Forecast 
ประมาณการณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2015 ถึง ปีพ.ศ. 2017 กลายเป็นว่า Mobile Game ในตอนนี้สามารถ
ขยายสัดส่วนของตลาดได้กว้างมากกว่าเดิม และมีโอกาสเติบโตจาก 20 เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ. 2015 
ไปจนถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ. 2017 แบบเท่าตัว สรุปก็คือความนิยมในเอเชีย ณ ตอนนี้ก็จะมีแค่ 
Mobile Game กับ MMO Game ซึ่งในอนาคต Mobile ก็คงจะแซงหน้าได้สบาย” (สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล วันที่ 19 เมษายน 2556) 
 จากการน าแนวคิดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมาอ้างอิงเพ่ิมเติมจากการสรุปรวมไว้
เบื้องต้นแล้ว สามารถสรุปผลการวิจัยในส่วนของสถานการณ์ตลาดเกมทั่วโลกได้เพ่ิมเติมเป็นเหตุเป็น
ผลที่หนักแนน่ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัยในส่วนของสถานการณ์ตลาดเกมทั่วโลก อุตสาหกรรมเกมใน
ตลาดโลกมูลค่าการบริโภคสูงมาก และมีแนวโน้มขยายเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดเกมสามารถ
สร้างรายได้อย่างมหาศาล เนื่องจากห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเกมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในเกือบ
ทุกขั้นตอน 
 ที่ผ่านมาตลาดเกมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกมมือถือ (Mobile 
Game) สัดส่วนของเกมมือถือในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอเมริกา
ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีรายได้เกมมือถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก โครงสร้างและธุรกิจเกมในหลายๆ พ้ืนที่ทั่ว
โลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยตลาดรวมก้าวไปสู่ตลาดที่มีความหลากหลาย ในส่วนของ
สภาพตลาดเกมรวม ทั้งเกมคอนโซล เกมเว็บ เกมออนไลน์ เกมมือถือ ฯลฯ ก็ได้รับอิทธิพลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เนตมือถือ ท าให้ตลาดในหลายๆ พ้ืนที่เกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น ตลาดเกม
คอนโซลในญี่ปุ่น ตลาดเกมเว็บบราวเซอร์ในจีน และตลาดในอเมริกาเหนือ 
 ตลาดเกมที่ส าคัญ คือ อเมริกา ยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น ตลาดใหม่ ได้แก่ ตะวันออกกลาง 
จีน และตลาดคู่แข่งส าคัญของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และคาดว่าอุตสาหกรรมเกมใน
ประเทศจีนจะก้าวหน้าและขยายตลาดได้ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อไป 
 รูปแบบของการเล่นเกมแบบเดิมเปลี่ยนไป บริษัทเจ้าของเกมควรมี IP เป็นของตนเอง 
การสร้างรายได้มาจากการดาวน์โหลด In-App Purchase หรือ Intensive Awards โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในแพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟน เน้นความสะดวกในการช าระเงินของผู้เล่นเกม ซึ่งสามารถเพ่ิมก าไร
ให้กับตลาดเกมได้อีกมหาศาล และเป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดสมาร์ทโฟนอาจจะกลายเป็นพ้ืนที่หลักใน
การแข่งขันของธุรกิจเกมในอนาคต 
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 นอกจากนี้เมื่อมาพิจารณาต่อในสถานการณ์ตลาดเกมภายในประเทศ ผลการวิจัยพบ
ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัยในส่วนของสถานการณ์ตลาดเกมภายในประเทศ อุตสาหกรรมเกม
ในประเทศไทยเป็นอุตสากรรมที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในส่วนของเกม
ออนไลน์ และเกมมือถือ ซ่ึงปัจจุบันมีผู้เล่นเกมประเภทนี้เป็นจ านวนมากสังเกตได้จากจ านวนของร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่มีการเปิดให้บริการเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความสะดวกในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่และเวลาอย่างเกมบนสมาร์ทโฟน เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบัน ซึ่งใน
ตลาดเกมอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศที่มียอดบริโภคเกมมากที่สุด และมีแนวโน้มจะยกระดับ
ผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
 ทั้งนี้  ผู้เล่นเกมไทย (Thai Gamers) มีความนิยมเกมที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะเกมจากประเทศเกาหลี ท าให้ตลาดเกมภายในประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่ในทาง
กลับกันตลาดเกมภายในประเทศไทยก็ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการลงทุนจาก
ผู้ประกอบการต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีสัดส่วนที่สูงและมาตรการ
ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น ท าให้การเข้ามาลงทุนหรือด าเนินกิจการต่างๆ ของผู้ประกอบการต่างชาติไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าท่ีควร โดยสามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมการเล่นเกม ที่พบผลการวิจัยดังนี้ 
 4.1.1.1 พฤติกรรมการเล่นเกมของนักเล่นเกมในปัจจุบันของตลาดเกมทั่วโลกและ
ประเทศไทย พบว่า นักเล่นเกม (Gamers) คิดเป็นร้อยละ 15 หรือคิดเป็นประมาณ 9,030,150 คน 
จากประชากรไทยทั้งประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ ดังเห็นได้จากการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังกล่าว จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “จ านวนประชากรไทยที่เป็นเกมเมอร์ไทยมีจ านวน 9 ล้านคนทั่วประเทศ โดยส่วน
ใหญ่อายุช่วงวัยรุ่นต้นๆ พวกมัธยมปลาย เยาวชนก็มี วัยรุ่นตอนกลางก็มี หลากหลายมาก ส่วนใหญ่
เล่นผ่านใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เยอะที่สุด” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 2 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “บริษัทมีปริมาณการดาวน์โหลดเกมและจ านวนการซื้อไอเทมในเกมของบริษัทเพ่ิม
ตลอด โดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอมจะเยอะมากเป็นพิเศษ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 
2556) 
 4.1.1.2 กลุ่มช่วงอายุที่เป็นผู้เล่นเกม (Gamers) มากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี โดย
ผ่านช่องทางการเล่น คือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และมี
ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี โดยช่วงที่มีการเล่นถี่ที่สุดและเล่นเป็นประจ าทุกวัน คือ ช่วงอายุระหว่าง 
15-19 ปี โดยเล่นอย่างน้อยวันละ 1 -2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ผ่าน
ระบบปฏบัติการแอนดรอยด์ (Android และ IOS ตามล าดับ และในจ านวนนี้ที่มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เกมมีมากถึง 7 ล้านกว่าคนเลยทีเดียว อีกทั้งยังพบว่าผู้เล่นเกมเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อีก
เช่นกัน ดังเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
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 ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐกลุ่ม A1 ไดใ้ห้ความเห็นว่า 
 “ส่วนใหญ่คนไทยในเขตเมืองกว่าร้อยละ 60 อายุ 1-60 ปี เล่นเกมมากกว่า 1 ชม. ต่อ
วัน โดยเกินร้อยละ 90 ของคนเล่นเกมไทยเกาะกลุ่มอยู่ที่ช่วงอายุ 15 -24 ปี แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชาย
เท่านั้น ผู้หญิงก็มีแนวโน้มมากข้ึนด้วย โดยนิยมเล่นผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ต เพราะเล่นได้ทุกที่ทุก
เวลา โดยเฉลี่ยประมาณ 9 ชม. ต่อวีค” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 3 เมษายน 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “เทรนการเล่นเกมของเกมเมอร์จากที่เคยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอทีวี  หรือ
เครื่องคอนโซลพกพาต่างๆ นั้น ก็กลายเป็นอยู่หน้าจอมือถือ ที่ผ่านมาเห็นเลยว่าสัดส่วนในการเล่นเกม
ผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเพ่ิมมากขึ้น โดยแนวโน้มการเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนน่าจะยังพุ่งสูงอยู่อย่าง
น้อยในช่วงปีสองปีนี้ ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 
 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ให้ความเห็นว่า 

 “เคยศึกษาแยกจ านวนเพศ กลุ่มอายุ และรูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต พบว่า เรื่อง
เช็คอีเมล หาข้อมูล มีปริมาณการใช้สูงทุกช่วงอายุ โดยเช็คอีเมลตั้งแต่ช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการ
ใข้อีเมลสูง แต่เด็กและเยาวชนไม่ค่อยใช้อีเมล ที่น่าสังเกตคือ เกมออนไลน์ เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ใช้เน็ตในการเล่นเกมออนไลน์เป็นจ านวนมากสูงกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ และเริ่มเห็นแนวโน้มที่ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนของผู้เล่นเพสหญิงด้วย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 28 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความเห็นว่า 

 “สถิติของรายได้ ผลประกอบการของ 2 แพลตฟอร์ม ถูกแยกออกมาให้เปรียบเทียบ
ตามทวีปของ 3 อันดับแรกข้างต้น คือ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย จะเห็นว่าข้อมูลการเติบโตของ 
Revenue Growth หรือผลประกอบการในธุรกิจประเภทเกมนั้น ก็ไปในทางเดียวกับ Market Share 
ของ App Store ทุกอย่าง เอเชียและอเมริกายังคงครองใจกลุ่มผู้บริโภคเกมบน iOS  ส่วน  Android 
อเมริกายังคงไม่ได้รับความนิยม เป็นไปได้ว่าที่ Google Play ในเอเชียนั้นก็อยู่ที่อุปกรณ์ อย่างเช่น 
เกาหลี รัฐบาลสนับสนุนสมาร์ทโฟน Samsung อย่างมาก โดยให้ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นไม่
แปลกที่อัตราการเติบโตในเอเชียจะสูง ซ้ ารุ่นอ่ืน ๆ ของ Android ที่ยังออกราคาถูกมาให้เลือกใช้กัน 
ส่วนยุโรปนั้น ยังคงต้องลุ้นกันต่อไป อาจจะเป็นเพราะปัจจัยของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกมยังคงเข้าไม่
ถึงกลุ่มคนส่วนนี้เทียบเท่าอเมริกาและเอเชีย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 2556) 
 4.1.1.3 จ านวนผู้เล่นเกมผู้หญิง (Female Gamers) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และมี
แนวโน้มจะสูงมากกว่าจ านวนผู้เล่นเกมเพศชาย (Male Gamers) เนื่องจากประเภทของเกม
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มีเฉพาะเกมที่เน้นการต่อสู้แบบรุนแรงเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีเกมอินเตอร์เน็ตที่เล่นเพ่ือผ่อนคลายเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกมเต้นร า เกมแข่งรถ เป็น
ต้น ซึ่งเกมประเภทนี้ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบของนักเล่นเกมเพศหญิง สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดเกม
อินเตอร์เน็ตปัจจุบันให้ความส าคัญกับลูกค้าเพศหญิงมากข้ึน และตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงในเกมเริ่ม
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มีบทบาทมากขึ้นและประสบความส าเร็จอย่างมากด้วย ดังเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นดังกล่าวจากกลุ่มผู้ให้ข้อมุลหลัก ดังนี้ 
 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 

 “เดิมกลุ่มเป้าหมายของเกมที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 
แต่สมัยนี้ผู้หญิงก็มีสัดส่วนหันมาเล่นเกมมากขึ้นเช่นกัน อย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จากใน Instagram มี 
Hashtag #Gamer Gate ซึ่งเป็น Hashtag ที่เป็นที่นิยม โด่งดัง มีเรื่องเกี่ยวกับเกม ข่าวสารของเกม
เกี่ยวกับผู้หญิง Gamer ผู้หญิง เรื่องราวเกี่ยวกับเพศหญิงเยอะมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้น เกมที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงก็เริ่มเข้ามาในตลาดเกม อย่างความส าเร็จ
ของเกมลารา คอฟท์ เห็นชัดเลย ส าเร็จทั้งรายได้เกม และเมื่อน าไปขยายผลเป็นหนังก็ถล่มทลายเรื่อง
รายได้ จนแองเจลินา โจลี่ ดังเป็นพลุไปทั่วโลก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ฐานของผู้เล่นนั้นตัวเลขของฝ่ายประชากรที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มสูงขึ้นจนจะมากกว่า
ผู้เล่นที่เป็นผู้ชาย เป็นผลให้เกมที่ปรากฏใน Store ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ จึงมีกราฟิกการน าเสนอที่โดด
เด่นและน่ารักปรากฏเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้สถิติจาก App Analytics หลายๆ แหล่งทั้ง App Annie, 
Millennium Media และ PartyTrack มาวิเคราะห์ในส่วนของ Application’s Acquisition จาก
พฤติกรรมการเล่นเกมของ กลุ่มผู้เล่นหลักในเอเชีย เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์  มาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในส่วนของ Install Ratio (อัตราการติดตั้ง) และ Play Ratio (อัตราการ
เล่นต่อช่วงเวลา) ในแอพพลิเคชั่น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 7 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 อีกท่านได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ผู้หญิงนั้นก าลังลดช่องว่างระหว่างเพศของเกมเมอร์มากขึ้ นเรื่อยๆ จากที่
เห ็น ถ ึง  2 ใน  5 ของผู ้ เ ล ่น เกมแนว  MMO SuperData ตั ้ง ข ้อส ัง เกต ุด ูว ่า  ผู ้ห ญ ิงนั ้น มี
จ านวนแอคเคาท์เกือบครึ่งของผู้ เล่น  MMO ซึ่งตรงกันข้ามกับที่เกมเมอร์ส่วนใหญ่คิดไว้
โดยผู้ เล่นเหล่านี้ เป็นตัวเแทนของกลุ่มอายุที่ใหญ่ที่สุดที่หลายคนเริ่มเล่นเกม MMOs ตั้งแต่
ยังเด็กมาจนโต ซึ่งเป็นไปได้ว่าในเจเนอเรชั่นนี้นั้นจะมีการท าการตลาดที่เหมาะส าหรับผู้
เล่นที่ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากที่เจเนอเรชั่นก่อนนั้นได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเกมในเจเนอ
เรชั่นที่แล้ว” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 1 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ยังได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจขึ้นอีกว่า 
 “มันเป็นความจริงว่า 58 เปอร์เซ็นต์ของเกมเมอร์บนแพลตฟอร์มมือถือในอเมริกาต่าง
เป็นผู้หญิง แต่มันก็จริงด้วยว่ามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยในอเมริกาต่างก็เป็นเกมเมอร์ชาว PC
ข้อเท็จจริงคือผู้หญิงคือประชากรเกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเกมแนว RPG บน PC และพวกเธอเหล่านั้น
ก็มีเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ในเกมประเภท MMO และดิจิตอลคอนโซลเกมเมอร์ ดังนั้นแล้วการบอกว่า
ผู้หญิงเป็นแค่แคชชวลเกมเมอร์มันเป็นอะไรที่ผิดแล้ว และถ้าคิดจะท าการตลาดเกมไม่มองผู้หญิงกัน
ถือว่าท าการตลาดผิดทางแล้ว” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 2556) 
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 4.1.1.4 การใช้เวลาในการเล่นเกมของผู้เล่นเกม (Gamers) ใช้เวลาในส่วนของ
การสร้างตัวละครมากกว่าขั้นตอนอื่นก่อนเข้าเล่นเกม ดังเห็นได้จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
หลัก ดังนี้  
 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “หลังจากเริ่มต้นเกมคนส่วนใหญ่จะยังอยู่ในอารมณ์เห่อ ตื่นเต้น จะต้องเลือกตัวละคร
ก่อนเป็นอันดับแรก เลยมักพิถีพิถันในการเลือกสรรตัวละครสมมติของตัวเองพอสมควร เนื่องจาก
เหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเสมือนจริงของเขาที่จะใช้ผูกติดกับเกมนี้ไปอีกยาวนาน ดังนั้นการสร้างอัต
ลักษณข์องตัวละครที่เตะตา มีเอกลักษณ์จดจ าง่ายก็จะยิ่งดี ส่งผลให้ต่อยอดไปขายตัวละครจากเกมได้
อีก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 2 เมษายน 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “บางทีเดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกตัวละครแบบละเอียดเยอะ นอกจากเลือกเพศแล้ว สามารถ
เลือกรูปลักษณ์ ตา หู จมูก ทรงผม ผิวพรรณ การแต่งกาย อาวุธ ขีดความสามารถแต่ละด้านได้ด้วย 
เนื่องจากตัวละครเป็นเรื่องส าคัญ คนเล่นเกมใช้เป็นสัญลักษณ์แทน ดังนั้น ถ้าตัวละครที่เค้าเลือกมีคา
แรกเตอร์แบบโดนใจ ก็จะท าให้คนเล่นยิ่งเพลิดเพลิน ท าให้เกมน่าสนใจและสนุกขึ้นไปอีกระดับนึงเลย” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 18 เมษายน 2556) 
 4.1.1.5 ผู้เล่นเกมเพศชาย (Male Gamers) มีพฤติกรรมชอบเลือกเล่นตัวละคร
เป็นผู้หญิงในเกม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่ชอบเล่นเกมมักเลือกเพศตัวละครตรงข้ามกับเพศตนเอง
ผู้ชายที่เล่นเกมออนไลน์มักจะเลือกเล่นตัวละครเพศหญิง ซึ่งมีสาเหตุมากจากการหลงใหลใน
รูปลักษณ์ของตัวละครและช่วยให้ได้รับผลประโยชน์ในเกมมากขึ้น เกมเมอร์บางคนเชื่อว่าการเล่นเกม
เป็นการหาความบันเทิงให้กับตนเอง ซึ่งในบางครั้งสาเหตุที่เล่นเกมเพราะได้รับแรงดึงดูดใจจากตัว
ละครเพศหญิงในเกม เพราะโดยส่วนมากเกมต่าง ๆ มักจะสร้างให้ตัวละครเพศหญิงมีรูปลักษณ์ที่
สวยงามและมีสรีระที่น่าชื่นชมมากกว่าตัวละครเพศชาย ดังเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก ดังนี้ 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “บางครั้งผู้ชายก็มักเลือกเล่นสวมบทบาทตัวละครที่เป็นผู้หญิง ประกอบกับเวลาเล่น
เกมตัวละครที่เป็นผู้หญิง เวลาไปขอความช่วยเหลือมักได้การตอบรับมากกว่า และมักได้ของและ
ความช่วยเหลือเหล่านั้นจากท่ีผู้เล่นมักเป็นผู้ชาย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 20 เมษายน 2556) 
 
 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ส าหรับการออกแบบเกมที่ประกอบด้วยผู้เล่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ไม่ว่าผู้เล่นนั้นจะ
เป็นคอมพิวเตอร์หรือคนจริง ตัวละครในเกมซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของผู้เล่นควรถูกออกแบบให้มี
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คุณสมบัติหรือความสามารถที่ท าให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายรู้สึกว่าตัวละครที่ตนเลือกเล่นไม่เสียเปรียบฝ่ายอ่ืน ๆ” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 20 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 อีกท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า 
 “เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายที่เล่นเกมออนไลน์มักจะเลือกเล่นตัวละครเพศหญิง 
และพยายามลอกเลียนพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้หญิง เพ่ือท าให้ผู้เล่นเกมคนอ่ืน ๆ เชื่อว่าพวกเขาเป็น
ผู้หญิงจริงๆ ซึ่งผู้ชายที่เล่นเกมส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อเช่นนั้น และเกิดความรู้สึกลุ่มหลงไปกับภาพที่เห็น 
จนยอมทุ่มทุนซื้อของก านัลต่าง ๆ ให้พวกเธอ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 21 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมเมอร์บางคนที่คลั่งไคล้เกม เชื่อว่าการเล่นเกมเป็นการหาความบันเทิงให้กับ
ตนเอง ซึ่งในบางครั้งพวกเขาก็เล่นเกมเพราะได้รับแรงดึงดูดใจจากตัวละครเพศหญิงในเกม เพราะโดย
ส่วนมากเกมต่าง ๆ มักจะสร้างให้ตัวละครเพศหญิงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีสรีระที่ น่าชื่นชม
มากกว่าตัวละครเพศชาย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 22 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “เหตุผลหลัก ๆ ที่ท าให้ผู้ชายเลือกที่จะเล่นตัวละครเพศหญิงก็เพ่ือความสนุกสนาน
และผลประโยชน์ในเกม เพราะผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบช่วยเหลือผู้หญิง หรืออาจจะเป็นเพราะระบบ
เกมออนไลน์บางเกมที่ก าหนดให้ตัวละครหญิงและชายสามารถแต่งงานกันได้ เช่น ไฟนอลแฟนตาซี 
11, เอเวอร์เควสท์, อัลติมา ออนไลน์ ผู้ชายก็เลยพยายามท าทุกอย่างเพ่ือให้พวกเธอยอมแต่งงานกับ
เขา” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “เคยเจอกรณีตัวอย่างคนหนึ่งได้บอกไว้ว่า เขาเคยลองเล่นเกมโดยใช้ตัวละครเพศชาย
ที่มีรูปร่างก าย าและตัวละครเพศหญิงที่น่ารักในโหมดพีวีพี (PvP) ปรากฏว่าเขาสังเกตได้ถึงความ
แตกต่างระหว่างการเล่นตัวละครทั้งสองเพศ คือเมื่อเขาเล่นตัวละครเพศชายเขาจะไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้เล่นคนอ่ืนๆ แต่เมื่อเขาเล่นเกมด้วยตัวละครเพศหญิง เขากลับได้รับสนใจจากผู้เล่นคนอ่ืน
โดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นผู้ชาย ที่มักจะเข้ามาพูดคุยและพยายามชวนให้เขาเต้น และเขายังได้รับของ
ก านัลจ านวนมากจากผู้เล่นเหล่านั้น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 2556) 
 
 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ผู้หญิงเลือกที่จะใช้ตัวละครในเกมเป็นเพศตรงกันข้ามก็เพราะร าคาญที่มีผู้ชายมา
คอยตามจีบในเกม ทางด้านผู้ชายที่เลือกใช้ตัวละครในเกมเป็นผู้หญิง ก็เพราะจะได้รับการดูแลที่ดีจาก
ตัวละครผู้ชายตัวอ่ืนๆ ในเกมผู้เล่นมีโอกาสในการเลือกเพศของตัวละคร และสามารถปรับแต่งหน้าตา
ของตัวละครได้ก่อนที่จะเริ่มเล่น การเปลี่ยนเพศตัวละครในเกมมีผลต่อรูปแบบและการปฏิสัมพันธ์
ของเกมเมอร์คนอื่นๆ ในเกมออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการเป็นสมาชิกในกิลด์อีกด้วย อีกอย่างก็
คือ การใช้ตัวละครผู้หญิงจะได้เปรียบมากกว่าในการเข้าสังคม โดยจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเหล่า
ผู้ชาย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2556) 
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 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงน่าสนใจมากจริง ๆ แล้วบางอย่างการมีตัวละครเป็น
ผู้หญิงสามารถสื่อได้เยอะกว่าด้วยซ้ า แม้แต่คนเล่นเกมที่ เป็นผู้ชายก็มักเลือกตัวละครแทนตัวเองเป็น
ผู้หญิงมากกว่า เหมือนเป็น Fun Factor อย่างหนึ่ง ในแง่ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราไม่สามารถ
จะท าได้เองในชีวิตจริง ผู้ชายก็อยากลองเล่นโดยใช้ตัวผู้หญิงดู” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 
เมษายน 2556) 
 4.1.1.6 มือถือหรือสมาร์ทโฟน (Smart Mobile Game) เป็นช่องทางที่สะดวก
ที่สุดในการเข้าถึงการเล่นเกม ไม่จ ากัดพื้นที่และเวลา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมตลาดเกม
ออนไลน์ที่ใช้ช่องทางของสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) จะมีมูลค่าตลาดสูงสุด 
และพบพฤติกรรมการเล่นเกมมากที่สุดด้วย ดังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “สถิติหลักของเกมตอนนี้รูปแบบหรือประเภทของเกมเป็น Casual Game หรือเกม
เล่นเพ่ือฆ่าเวลายามว่างมาแรงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยอ้างอิงจากยอดสถิติการเข้าเล่นผ่าน
แพลตฟอร์มธุรกิจของเกมมือถือ (Game Monetize Platform) ที่ยอดผู้ใช้งานต่อวัน Daily User 
และการติดตั้ง (Install Rate) เกมบนอุปกรณ์มือถือทั้ งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) แฟ็บเล็ต 
(Phablet: สมาร์ตโฟนที่มีหน้าจอใหญ่เกือบเท่าแท็บเล็ต เช่น  ขนาด 5.5-7 นิ้ว) และแท็บเล็ต 
(Tablet)” ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 18 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “ประเภทของเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในอุตสาหกรรมเกมบนมือถือในเอเชียมี
หลากหลายรูปแบบ และยังตอบโจทย์กลุ่มคนทุกระดับ แทบจะพูดได้ว่าเอเชียคือ กลุ่มประเทศระดับ
ต้นๆ ที่เล่นเกมกันอย่างจริงจัง แม้รูปแบบของเกมจะมีหลากหลายประเภทที่ถูกพัฒนาออกมาพร้อม
กับแผนธุรกิจรองรับส าหรับท าก าไรจากเกมที่องค์กร หรือ Startups ทีมพัฒนาเกมทั้งหลายต้องมอง
กันให้ขาดก่อนจะส่งออกตลาดแล้ว กลุ่มผู้เล่นคือ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันอย่างหนักว่า พวกเขาเสพคอน
เทนต์ของเกมรูปแบบไหน และเงื่อนไขอะไรที่เป็นเหตุจูงใจให้พวกเขาต้องเล่นเกม หรือยอมที่จะ
จ่ายเงินเพ่ือบางสิ่งในเกมที่ก าลังเล่นอยู่ อย่างการซื้อไอเทม และสินค้า (Virtual Good) ในเกม” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 17 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “กลุ่มผู้เล่น Casual Game เหล่านี้เลยตกอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายระดับกว้างทั้งเพศหญิง
และชาย อีกทั้งช่วงอายุนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีปัญหากับผู้เล่นกลุ่มนี้แม้แต่น้อย จะมีเพียงเรื่องของการ
น าเสนอในส่วนของภาษาอังกฤษ ที่ประเทศไทยนั้นอาจจะยังต้องปรับปรุงอยู่ในส่วนของผู้เล่น และ
กลุ่มของเยาวชน จากการวิเคราะห์แล้วรูปแบบเกมประเภท Racing และ Puzzle นั้นเป็นรูปแบบที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 2 เมษายน 2556) 
  

 



 

 

111 

 
 

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างเกมแนว Casual ที่น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจยิ่งขึ้น อาทิ 1) เกมจาก LINE 
เช่น LINE Let's Get Rich และ LINE Rangers  
ที่มา : http://game.tlcthai.com/line-lets-get-rich-8/         
        https://www.youtube.com/watch?v=_2mBdapwWkw 

https://www.youtube.com/watch?v=_2mBdapwWkw 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 2) Farm Ville 

 
ที่มา: http://www.articlevoid.com/gaming/internet-games/farmville-tips-and-tricks/   

และ http://kingofwallpapers.com/farmville.html 
 
 3) Subway Surfers 

http://game.tlcthai.com/line-lets-get-rich-8/
https://www.youtube.com/watch?v=_2mBdapwWkw
http://www.articlevoid.com/gaming/internet-games/farmville-tips-and-tricks/
http://kingofwallpapers.com/farmville.html
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ที่มา: http://subwaysurf.wikia.com/wiki/Subway_Surfers_World_Tour:_Moscow 

http://apunkaapps.blogspot.com/2015/09/subway-surfers-10-apk-for-android-
free.html 

 
 4) Hay Day 

 
ที่มา : http://gameizer.blogspot.com/2014/03/hay-day-100000.html 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.hayday 
 
  
 5) Texas Poker / ไพ่สลาฟ (Card Game) 

 
ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.pokerdeluxe 

http://www.rikipoker.com/STRATEGIES 
 
 4.1.2. การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีประเด็นของผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 4.1.2.1 กระแสผู้หญิง และอิทธิพลสตรีกับเศรษฐกจิโลกเป็นที่ยอมรับ ผู้หญิงที่เป็นเกม
เมอร์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการท าการตลาดหลายผลิตภัณฑ์ (Products) รวมถึงตลาดเกมเริ่ม
หันมาให้ความส าคัญกับการท าตลาดเกี่ยวผู้หญิง จึงมีความเป็นไปได้ในการน ามาเป็นองค์ประกอบใน

http://subwaysurf.wikia.com/wiki/Subway_Surfers_World_Tour:_Moscow
http://gameizer.blogspot.com/2014/03/hay-day-100000.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.pokerdeluxe
http://www.rikipoker.com/STRATEGIES
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การสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่ประสบความส าเร็จ ดังเห็นได้จากความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ตลาดโลกทั่วไปผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ถ้ามองในทาง Facebook หรือ Google ก็มี 
CEO เป็นผู้หญิง แม้แต่ในโลกไอทีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายเป็นหลัก ก็มีผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาท
ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าญี่ปุ่น หรือ อิหร่าน ก็อาจจะเป็นเรื่องยากในการขึ้นมาของผู้หญิงเพราะเค้ายัง
ค่อนข้าง Conservative ส าหรับประเทศไทยก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะตลาดในตอนนี้
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องเล่นกับอารมณ์  เล่นกับ Virality ไม่ได้ใช้แค่ทักษะเรื่องตัวเลขหรือการวิเคราะห์ของ
ผู้ชายเท่านั้น ต้องใช้เรื่องของอารมณ์มามีส่วนร่วมด้วย จะเห็นได้ว่านักการตลาดระดับสูงในปัจจุบันนี้
ก็เป็นผู้หญิงเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียว” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “กลุ่มเกมเมอร์หญิงก าลังลดช่องว่างระหว่างเพศของเกมเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้
จาก 2 ใน 5 ของผู้เล่นเกมส์แนว MMO นอกจากนี้ ผู้เล่นกลุ่มเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวเแทนของกลุ่ม
อายุที่ใหญ่ที่สุดที่หลายคนเริ่มเล่นเกมส์ MMO ตั้งแต่ยังเด็กมาจนโต ซึ่งเป็นไปได้ว่าในกลุ่มผู้เล่นยุคนั้น 
ได้มีการท าการตลาดที่เหมาะส าหรับผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หลังจากที่กลุ่มผู้เล่นยุคก่อนได้เติบโต
ขึ้นมาพร้อมกับเกมในยุคก่อนหน้าที่แล้ว” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 30 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ตลาดเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีอิทธิพลกับการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าผู้ชายเสียอีก การตลาดก็
ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้น เล่นกับอารมณ์เพราะลูกค้าเป็นผู้หญิงส าคัญ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 
10 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ปัจจุบันเกมมือถือก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เท
รนด์การใช้สมาร์ตโฟนได้รับความนิยมมาก ก็เลยท าให้เกมบนมือถือได้รับความนิยมมากตามไปด้วย 
อย่างไรก็ตามใช่ว่าคนใช้สมาร์ตโฟนทุกคนจะเล่นเกมมือถือ ซึ่งมีการส ารวจเมือ่ปีก่อน ๆ ว่าผู้ที่เล่นเกม
มือถือส่วนมาก “เป็นผู้หญิง” โดยมีจ านวน 55% ของผู้ที่ใช้งานสมาร์ตโฟน ในขณะที่ผู้ชายนั้นเล่นเกม
มือถือน้อยกว่า ทว่าผู้ชายจะเล่นเกมใน PC และคอนโซลมากกว่าผู้หญิง แนวเกมมือถือที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดที่ผ่านมาก็พวกเกมแนววิ่งไม่รู้จบ หรือ Endless Runner คนไทยน่าจะรู้จักกันดี เพราะ
เป็นแนวเดียวกับเกมวิ่งเก็บคุกกี้” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 30 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ผู้หญิงคือผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในอนาคต ถ้าจะวางแผนต้องดูเจาะไลฟ์สไตล์ 
มาร์เก็ตติ้ง สร้างเทรนด์ใหม่แบบการตลาดโดนใจ ของต้องหาซื้อง่าย ประหยัดเวลา และประหยัดเงิน
ในกระเป๋า คนซื้อจะไม่ค่อยสนในค้าในระดับแมสอีกต่อไป จะสนใจสินค้าที่ตรงกับบุคลิกและความ
ต้องการเฉพาะตัวมากขึ้น รูปแบบและดีไซน์ส าคัญ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
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 "เคยเห็นบทความบริษัทวิเคราะห์ตลาดโมบายที่ส ารวจว่าผู้หญิงจะใช้เวลาและใช้เงิน
ไปกับเกมโมบายมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะใช้เวลาในการเล่นเกมโมบายมากกว่าผู้ชายถึง 35 
เปอร์เซนต์ และใช้เงินไปกับเกมโมบายมากกว่าผู้ชาย 31 เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิงยังมีความซื่อสัตย์ต่อเกมที่
เล่นมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจะเก็บแอพพลิเคชันเกมไว้ในเครื่องนานถึง 7 วัน มากกว่าผู้ชาย 42 
เปอร์เซนต์ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้หญิงจะมีการกลับมาเล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมากกว่าผู้ชาย  ผู้หญิง
ชอบเล่นเกมแนวซิมูเลชันบริหารจัดการ จับคู่เหมือน เกมที่ตัวละครวิ่งขยับตลอดเวลา ผู้ชายจะชอบ
เล่นเกมแนวยิงยิงกระหน่ าระห่ า RPG และเกมแนววางแผน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 18 มีนาคม 
2556) 
  4.1.2.2 การผลิตเกมไทยที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงที่ผ่านมามีจ านวนไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่เป็นของต่างประเทศ อิงแนวแฟนตาซี หรืออิงมาจากภาพยนตร์ เกมไทยเองเกมที่มีตัวละครหลัก
เป็นผู้หญิง มักเป็นเกมที่ตัวละครง่าย ๆ ไม่ได้เป็นตัวละครผู้หญิงที่เก่งกาจ หรือโดดเด่น ตื่นเต้น แต่ก็มี
แนวโน้มการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคที่ผู้หญิงค่อนข้างมีอิทธิพลใน
ตลาดโลก ดังเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  
 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกม Resident Evil ท าตัวละครผู้หญิงออกมาแล้วปรากฏว่าโด่งดัง ส่วนหนึ่งน่าจะมา
จากในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีตัวละครผู้หญิงออกมาในเกมแนว Thriller Action เมื่อมีออกมาจึงสร้าง
กระแสก่อให้เกิดความฮือฮามากกว่า นอกจากนี้ เกมที่ผ่านมาที่มีตัวละครผู้หญิงที่นึกออกก็คือ ตัว
ละครอาริน ในเกม Pangya ค่อนข้างประสบความส าเร็จแต่ก็เป็นเกมแนวเด็ก ๆ โตกว่านั้นส่วนใหญ่
ตัวละครจะออกแนวเซ็กซี่ ซึ่งไม่แน่ใจว่าประสบความส าเร็จจริง ๆ หรือไม่แต่ถือว่าอยู่ในขั้นที่เป็นที่
รู้จักและเนื่องมาจากผู้เล่นเกมมักเป็นผู้ชาย ดังนั้นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดก็มักใช้
ตัวละครทีเป็นผู้หญิงมาโน้มน้าวใจ แต่ต้องดูเจตนาด้วย เพราะบางครั้งก็โชว์ออกในแนว Hardcore 
Sexy หรือ Sex Symbol มากเกินไปก็ไม่ดี อย่างบางทีก็มี Net Idol บางคนได้ถูกเลือกให้มาเป็นผู้
โปรโมตเกม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าอาจจะต้องการให้เกมเป็นที่รู้จักรวดเร็ว สร้างกระแส” (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ที่ผ่านมาเกมที่ผลิตโดยคนไทยที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงนั้นนึกไม่ออกเลยทีเดียว จะ
มีที่พอนึกถึงอย่างเกม First Class Flurry ซึ่งเป็นเกมคล้ายกับ Dinner Dash แต่ตัวเดินเกมเป็นแอ
โฮสเตจมาบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารในสายการบิน ซึ่งเป็นเกมที่ตัวเดินเกมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
แต่ก็เป็นเพียงตัวละครง่าย ๆ ไม่ได้เป็นตัวละครผู้หญิงที่เก่งกาจ น่าโดดเด่นอะไร ไม่มีเนื้อเรื่องตื่นเต้น
เกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของต่างชาติ ที่นึกออกก็มี เกม Tomb Raider, Residence 
Evil เป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน เพราะทางตะวันตกไม่ค่อยมีเกมผู้หญิงเป็นผู้น า  
ส่วนใหญ่มักเป็นเกมแนวผู้ชายหรือแฟนตาซีไปเลย  ส่วนในฝั่งตะวันออกก็มักเป็นพวกการ์ตูนตาหวาน 
เกมคิกข”ุ (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 5 เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
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 “เกมผู้หญิงมีไม่ค่อยเยอะตามท้องตลาดก็มี Pangya, Final Fantacy และส่วนใหญ่ที่
เป็นเกม MMPG เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าส่วนใหญ่ ไม่เยอะ แต่ก็มีบางบริษัทที่พยายามจะสร้างตัวละคร
คาแรกเตอร์ผู้หญิง เนื่องจากกระแทกอารมณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าที่เป็นผู้ชาย ดังนั้น เกมปังย่า 
เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน เป็นเกมตีกอล์ฟ คนที่เข้าไปเล่นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ก่อเกิดเป็นกลุ่ม
ปฏิสัมพันธ์ทางด้านการสนทนากับกลุ่มผู้หญิงเล็กๆ ที่เค้าไปเล่น เกิดเป็น Social ขึ้นมา  ช่วงต่อมา
เริ่มมีการสร้างสรรค์เกมที่มีตัวละครผู้หญิงน า แต่มักออกไปในทางแนว Sexual กลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่ม 
Hardcore ผู้ชายโดยเฉพาะ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 7 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมไทยคนไทยไม่ค่อยเล่น ตัวอย่างเกม Point Blank ท าออกมาโดยคนไทย แต่ก็
ไม่ได้มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลัก มักจะเล่นเกมที่ Import มาจากต่างประเทศที่ผ่านมาก็แทบจะ
ไม่มีการผลิตเกมที่มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลักน้อยมาก ส่วนมากเป็นของต่างประเทศ มากจาก
หนัง เช่น เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ท าตามฝรั่งมา ถ้ามีส่วนใหญ่ก็มีเวลาจัดประกวดโครงการต่าง ๆ จะมีงานที่
ทีมแข่งขันน ามาเสนอทีมีตัวด าเนินเรื่อง ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงบ้าง แต่ก็จบแค่นั้น ไม่ได้รับการน ามา
พัฒนาเป็นจริงต่อ ส่วนหนึ่งน่ามาจากตลาดยังไม่ตรง รวมทั้งเรื่องเงินทุน ในขณะที่ต่างประเทศเกมที่มี
ตัวละครหลักเป็นผู้หญิงมีเยอะ ส่วนใหญ่มาจากหนัง เช่น Tomb Raider, Final Fantasy โดยเฉพาะ 
Final Fantasy ภาคหลังจาก 10 มา เริ่มมีตัวละครหญิงเข้าไปปะปนและมีบทเด่น จนมาถึงภาค 13 
นี่ตัวละครเดินเรื่องหลัก ๆ เป็นผู้หญิงมาเป็นทีมเลย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมที่ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักเป็นของต่างประเทศที่อิง
กับแนวแฟนตาซี และหนังฮอลลีวู้ดเป็นส่วนใหญ่ เช่น Residence Evil เป็นต้น ปัจจุบันก็ยังมีแต่อิง
นิยาย ประวัติศาสตร์ หรือเขียนขึ้นมาใหม่เลย แต่ก็ยังมีตัวละครสมทบเป็นผู้ชาย เช่น Street Fighter 
เป็นต้น ส่วนของไทยเองไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ส่วนหนึ่งที่ไม่ประสบความส าเร็จ
น่าจะเกิดจากการเล่าเรื่องของเกมและแอนิเมชั่นของไทย การเล่าเรื่องยังไม่ค่อยแน่น คนที่ถ่ายทอด
เรื่องราวยังไม่ค่อยเก่ง จึงท าตัวละครผู้หญิงที่เป็น Leading Role ออกมาไม่ชัดเจน ไม่น่าสนใจ” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ข้อจ ากัดการสร้างเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงนั้น เพราะเมื่อก่อนคนเล่นเกมเป็น
ผู้ชายเยอะกว่า ตัวละครชายเลยเยอะเพราะเน้นเกม ดุดัน Action ให้อารมณ์สะใจชัดเจน เพราะ
ภาพลักษณ์ของตัวละครชายเวลาเตะต่อยก็หนักกว่า อีกอย่างหนึ่งคือในอดีตการสร้างตัวละครที่เป็น
ผู้หญิงนั้นต้องท าให้มีผมยาวเพ่ือแสดงลักษณะความเป็นผู้หญิง ซึ่งในทางเทคโนโลยีแล้ว การท าผม
ผู้หญิงให้มีผมปลิวสลวยสวยงาม มันยากมาก ต้องใช้ทุนเยอะ จึงเป็นข้อจ ากัดหนึ่ง รวมถึงเสียงพากย์
ต่างๆ ด้วย บุคลากรที่เป็น Programmer เป็นผู้หญิงก็มีน้อย รวมถึงการต้องลงท า Research อย่าง
หนักเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงด้วยก่อนที่จะลงมือสร้างและพัฒนาเกม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 
เมษายน 2556)  
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 4.1.2.3 ผลการวิจัยยังพบองค์ประกอบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครผู้หญิง
หลักที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในประเด็นดังกล่าว พบว่า การสร้างเกม
จ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการสร้างและผลิตอย่างมีล าดับการที่ชัดเจน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตเกม และขั้นตอนการเลือกช่องทางการเชื่อมต่อหรือพัฒนาเกม 
ขั้นตอนการตลาดหรือการจัดจ าหน่ายเกม แต่ละขั้นตอนหลักประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ได้แก่ ชนิด
ของเกม (Genres) แนวของเกม (Platform) เนื้อหาของเกม (Content) กฎการเล่นเกม (Rule) ฉาก 
(Scene) และกราฟฟิก (Graphic) ลักษณะของตัวละคร (Character) เสียงพิเศษและเพลงประกอบ 
(Sound Effect/Music) จึงสามารถน าไปสู่การสร้างเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นหลักท่ีมีองค์ประกอบที่
ดีที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้ ดังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ในขั้นตอนเริ่มแรก คือ ออกแบบเรื่องราวของเกม กฎกติกาในการเล่นเกม ตัวละคร
ในเกม รวมไปถึงกรอบในการวางแผนการผลิตและพัฒนาเกม สู่ขั้นตอนการผลิตเกม (Production) 
ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการเลือก Game Engine การสร้างเสียงหรือเพลงประกอบ ฉาก รวมถึงการเลือก
ช่องทางการเชื่อมต่อ (Connectivity) และฮาร์ดแวร์ส าหรับการพัฒนาเกม สู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ 
การตลาดและการจ าหน่ายเกม โดยช่องทางการจ าหน่ายเกมจะสามารถแบ่งได้ตามช่องทางการ
เชื่อมต่อและฮาร์ดแวร์” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 30 มีนาคม 2556) 
 
 เพื่อให้เห็นผลการวิจัยท่ีลุ่มลึกขึ้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแยกออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
 1) ชนิดของเกม (Genres) ดังความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ตลาดโมบายเกมออนไลน์ในไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจากการท างาน
ที่ผ่านมาดูแล้วว่าตลาดผู้ประกอบการหลักเกี่ยวกับพวกเกมมือถือ เกมออนไลน์ สามารถประเมิน
มูลค่าได้สูงมากถึงกว่า 2,500 ล้านบาท ขยายเพ่ิมเกือบ 15 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะโตได้ไม่หยุด
หย่อน กินส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าครึ่งจากมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ทั้งหมดได้อีก” (สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เรื่องแหล่งเงินทุนย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อนไม่มีเลย แต่ตอนนี้มีแล้ว เยอะมากขึ้น ทั้ง
ด้านการตลาด ด้านการขยายช่องทางของเกม เช่น MLINK ที่เป็นเครือ AIS สนใจเรื่องเกมมือถือก็ต่อ
ยอดไป Galaxy เคยสร้างเกมตู้มาก่อนตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่อง Mobile หาเนื้อหาไป Feed ในหน้า 
Social มากขึ้น ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ก็ด้วย ก็ให้ความสนใจเปิดลุยด้านเกมโดยเฉพาะของตนเองทั้งสิ้น 
เพราะ Mobile Game ท ารายได้สูงสุดต้อนนี้ รองลงมาคือ Online Game/Social Game ส่วนพวก 
Arcade Game ต้องปรับตัวเยอะมา ต้องผันตัวมาท าปรับเป็นเกมมือถือหรือเกมออนไลน์ ส่วนพวก  
Console Game ก็ไม่ค่อยจะนิยม เนื่องจากต้นทุนสูงมาก ต้องเป็นกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ Hardcore จริง ๆ” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
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 “รูปแบบเกมในปัจจุบันควรมองเป็น Platform Mobile เป็นส่วนใหญ่ พวกเป็นเครื่อง
อย่าง PSP, Nintendo, PC, Notebook มีคนเป็นเจ้าของน้อย ในขณะที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และ
พกติดตัวไปทุกที่ อีกอย่างคือ สร้างเป็นเกมมือถือดีกว่าทุนไม่สูง ใช้เวลาไม่นาน คนท าไม่เยอะ แต่
อย่าง Console เกม ท าเป็นปี ทุนสูงกว่า ใช้บุคลากรเยอะ เกมมือถือที่คนไทยท าก็มีดีๆ นะ เช่น เกม
คล้ายๆ Farm Ville เป็นฉากบ้านไทย เป็นต้น อย่างเกมใน LINE นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคนติดมหาศาล
มาก Gimmick น่าจะมาจากการที่มีอะไรให้เราได้พัฒนา มารวมทีมกัน แต่ละคนมีความสามารถ
เฉพาะตัว  แล้วมาสู้กันในเกม มันเลยสนุก คนเล่นก็ยิ่งเล่นยิ่งติด” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 30 
เมษายน 2556)   
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 อีกท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “วงการเกม จากแต่ก่อนที่มีเข้ามาน้อยเกม จนกลายเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ มีผู้ให้บริการ
เกิดใหม่หลายเจ้าพร้อมเกมอีกเป็นเข่งให้เกมเมอร์ได้เลือกเล่นกันลายตา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้
ให้บริการที่เป็นบริษัทในประเทศไทยไปซื้อเกมจากต่างแดนมาเปิด หรือจะเป็นทางบริษัทต่างประเทศ
เข้ามาลุยตลาดเอง จนมาถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงบูมของเกมมือถือซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “จดุเด่นของเกมมือถืออย่างที่หลายๆ คนทราบกันดีก็คือ มันสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ ไม่
ต้องมาคอยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าปัจจุบันแทบทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันแทบหมดแล้ว 
เกมมือถือจึงเข้าถึงได้ง่าย จากยุคเกมที่เป็นเกมออฟไลน์อย่างยุคสมัยแองกรีเบิร์ดฟีเวอร์ จนมาถึ ง
ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาในด้านคอนเทนต์ของตัวเกมให้สนุกมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเป็นแบบ
ออนไลน์เล่นกับผู้เล่นหลายๆ คนด้วย จึงได้มีการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นจากการที่ต้องมานั่งเล่นที่คอม 
กลายมาเป็นนั่งเล่นบนมือถือแทนที่สามารถจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 20 
เมษายน 2556) 
 2) แนวของเกม (Platform) แนวของเกม (Platform) ควรเป็นประเภท Casual 
Game เน้นความสนุกสนานเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน เล่นเพ่ือฆ่าเวลาเป็นหลัก เน้นรูปแบบเป็นแนวการ์ตูน
น่ารัก หรือแฟนตาซี ใช้การเล่นระยะสั้น จบเป็นรอบ ใช้สมองในการแก้ปัญหา เล่นผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) สามารถเล่นได้ท้ังเพศชายและเพศหญิง และที่ส าคัญสามารถน ามา
ปรับเพ่ือให้มีตัวละครที่เป็นผู้หญิงเข้าไปเป็นตัวละครหลักด าเนินเรื่องที่เหมาะสมได้  ดังเห็นได้จาก
ความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ในมุมมองผมมองว่าเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงเป็นผู้น าเป็นตัวละครหลักที่
สามารถสร้างรายได้ได้นั้น มี 2 แนว แนวแรกคือ Action หรือ RPG โดยใช้มุมมองของบุคคลที่ 1 หรือ 
3 ดูว่ากล้องจะไกลตัวละครแค่ไหน เน้นบู๊ เน้นลุย ไม่ดุดันเหมือนผู้ชาย เน้นโค้งเว้าสัดส่วนของผู้หญิง
ให้มี Sex Appeal หน่อยๆ แต่ไม่ต้องโป๊ การแต่งตัวควรเน้นการแต่งกายที่กระชับ คล่องแคล่ว มี
บรรยากาศที่ตื่นเต้นขึ้นเพลงประกอบ ก็เลือกให้เหมาะสมกับแนวของเกมเป็นหลัก แน่นอนถ้าเป็น
แนวเกม Action/RPG ก็เป็น Rock Metal ส่วนเกมอีกแนวที่น่าจะขายได้ก็คือแนว Horror/Thriller 
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แบบบรรยากาศน่ากลัว เหมือนจริง อินง่าย ซึ่งถ้าน าตัวละครเป็นผู้หญิงมาเดินเรื่องแบบนี้ด้วยแล้ว 
คาดว่าก็จะท าให้น่ากลัวกว่าตัวละครผู้ชายอยู่แล้ว ส่วนเพลงประกอบก็เน้นเสียงแค่ Ambience คือ 
เสียงบรรยากาศทั่วไปเปิดคลอ เช่น เสียงความอึมครึม เสียงนก เสียงซอมบี้โหยหวน เสียงประตูเปิด 
นอกนั้นถ้าเป็นพวกเกม Casual ทั่วไปไม่ค่อยมีการใช้ตัวละครหลักเป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่เป็นแบบ
การ์ตูน หรือแฟนตาซีเวทมนต์ เอเลี่ยนก็คิดว่าไม่น่าจะแปลกใหม่อะไร” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 
เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “จ านวนการเล่นเกมระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้น ส่วนใหญ่ Hardcore Game ที่
เล่นเป็นกิจวัตรมักเป็นผู้เล่นผู้ชาย ส่วนเกม Casual ง่ายๆ จะเป็นผู้เล่นเกมกลุ่มผู้หญิง เล่นเพ่ือ
สนุกสนานและฆ่าเวลา แต่ก็มีเกมที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าไปเล่นพอๆ กันที่ผ่านมา คือ เกม Audition 
เป็นเกมง่ายๆ ที่ใช้เพลง Melody เป็นตัวด าเนินเรื่องเกี่ยวกับการเต้น ซึ่งก็จัดอยู่ในประเภท Casual 
เช่นกัน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “หากวิเคราะห์รูปแบบของ Causal Game หรือเกมฆ่าเวลาแล้ว เราจะเห็นว่าเกมที่มี
การเล่นแบบ Casual นั้นต้องเป็นเกมที่เน้นรูปแบบการเล่นระยะสั้น จบเป็นรอบ ใช้สมองในการ
แก้ปัญหา สามารถศึกษาระดับได้โดยผู้เล่นไม่ต้องพยายามท าความเข้าใจหรือศึกษาระบบ เล่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเป็นเกมที่ไม่ยุ่งยาก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 
เมษายน 2556) 
 3) เนื้อหาของเกม (Content) เนื้อหาของเกมควรมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน มีสาส์นที่
ต้องการส่งไปยังผู้เล่นชัดเจน (Single Message) การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย (Mass and Casual) มี
วัตถุประสงค์ของเกมที่ชัดเจนตัวอย่างเกมที่มีเนื้อหาของเกมดีเช่น Mario Game, Angry Birds เป็น
ต้น ดังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมที่ขายง่าย คนเห็นแล้วไม่คิดมาก เล่นเลย ควรเป็นเกมพ้ืนๆเพ่ือตอบสนองความ
เบื่อประวันวันได้ เล่นฆ่าเวลาได้ ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 
2556)   
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมที่น่าสนใจจริงๆ คือเกมที่มีเรื่องราวหรือ Story Line ที่น่าสนใจ ไม่จ าเป็น ต้อง
เป็นเรื่องเล่า ไม่จ าเป็นต้องซับซ้อน เพียงมี Single Message ที่แข็งแรงก็เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น 
เกม Angry Birds และเกมซูเปอร์มาริโอคือตัวอย่างของเกมที่ประสบความส าเร็จที่สุดเกมหนึ่ง 
ขณะเดียวกัน “มาริโอ” ตัวละครในเกมก็กลายเป็นขวัญใจของนักเล่นเกมทั่วโลกทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
หลายต่อหลายคน “ทุกคนรู้ว่ามาริโอเป็นช่างประปา มีน้องชื่อรูจิ รู้ว่าต้องผจญภัยเก็บเหรียญทอง 
และต้องเก็บเห็ด จริง ๆ แล้วมาริโอเริ่มมาจากเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมอ่ืนมาก่อน แต่วันนี้บริษัทผู้ผลิต
มาริโอไม่ได้ขายเกมมาริโอ แต่เขาขายที่ “ความเป็นมาริโอ” มากกว่า การสร้างบุคลิกที่โดดเด่นให้กับ
ตัวละครและเกม บวกกับรูปแบบทางการตลาดอีกนิดหน่อย จากปีค.ศ. 1981 ที่มาริโอเปิดตัวครั้งแรก 
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ทุกวันนี้มาริโอยังคงเป็นมาสคอตเกมที่มีชื่อเสียงที่สุดของนินเทนโด และยังเป็นตัวละครหลักในหลาย
เกม เช่น เกมรถแข่งทายปริศนา เกมภาษา เกมต่อสู้ และเกมกีฬา เป็นต้น” ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เนื้อเกมมักเป็นเกมที่มีดีไซน์ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนมากมาย แต่พยายามใช้ Mechanism 
ในเกม ให้มี Level ต่าง ๆ ด่านต่าง ๆ ท าให้มีอรรถรสมากขึ้น ผู้เล่นก็จะเกิดการเสพติดในเกมถ้าเทียบ
กับยุด Analog ก็เหมือนติดอ่านหนังสือนิยาย ท าให้ผู้เล่นมีการติดในเนื้อเกมมากขึ้น ดังนั้น ผู้เล่นเกม
ผู้ชายอาจเปลี่ยนบทบาทจากตัวจริงของตัวเอง ไปเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงในเกม” (สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ถ้าจะสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่ขายได้ แนะน าให้สร้างใน Platform ของเกม
ตลาดเกมไทยตอนนี้ที่นิยมไปทางมือถือ ทาง Social ดีที่สุด พวก Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
กลุ่มเกมที่เล่นง่าย Mass และ Casual ผู้เล่นใช้เวลาในการเล่นเกมไม่มากสามารถเล่นฆ่าเวลาได้
อย่างเช่นเวลาขึ้น BTS หรือรอเพ่ือน ซึ่งขนาดหน้าจอก็คงต่างจากเล่นหน้าทีวีเครื่องใหญ่ ๆ อยู่ที่บ้าน 
แต่สะดวกมาก ทุนต่ าสุดในบรรดาการสร้างเกมทั้งหมดด้วย ทุนสูงสุดคือสร้างเกม Console รองลงมา
คือสร้างเกม PC โดยถ้าท าเป็นเกมออนไลน์ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นไปอีก เพราะต้องท าส่วนของ 
Server หลังบ้ านเพ่ิม ตลาดเกมในอนาคต ตลาดเกมมือถือในปัจจุบันเลยจุด อ่ิมตัวไปแล้ว 
เปลี่ยนแปลงไว ในเรื่องรูปแบบด้วย แข่งขันสูง ท าตลาดยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังขายได้ต่อเนื่อง สังเกต
ได้ว่าในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดอุปกรณ์พกพาประเภทมือถือสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตขยายตัว
เป็นอย่างมากและยังสามารถขยายต่อไปได้อีก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “การผลิตสร้างสรรค์เกม เรื่อง เนื้อหาเกม ส าคัญที่สุด มาก่อน Character ด้วยซ้ า ยิ่ง
เคลียร์เท่าไหร่ยิ่งดี ง่ายๆ เช่น เกม Mario เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย สบายๆ แค่ไปช่วยเจ้าหญิง ฆ่ามังกร มัน
ง่ายและเข้าใจง่าย อย่างบ้านเรามีเรื่องราวต่าง ๆ พอสมควรที่น ามาท าเป็นเนื้อหาได้ เช่น เรื่องราว
จากวรรณคดี หรือบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ น ามาเป็น Theme ได้ แต่ไม่ได้ดึงมาตรง ๆ เช่น 
เรื่องราวของพระศรีสุริโยทัย แต่การน าเสนอเรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชวงศ์เป็นเรื่องที่
ล าบากในประเทศไทยการน าตัวละครมาต้องมา Adapt อย่าเอามาทั้งดุ้นจะว่าไปคือ Content ของ
เราไม่แน่น ในขณะที่ต่างประเทศมักคิดตัวละครขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้ Based On อะไรเลย อาจมีที่เอา
มาจากหนังบ้าง จากชีวิตประจ าวันบ้าง ของเราเองก็มีต้นทุนอยู่เยอะ เช่น นางในวรรณคดีของเรามี
หลายอย่าง หรือเรื่องอาหาร ตัวเอกอาจจะเป็นแม่ครัวผู้หญิงก็ได้ หรือเรื่องนวดไทย ที่อาจใช้แค่นิ้วใน
การเล่น อาจจะเหมาะกับบ้านเรา อะไรก็แล้วแต่ เกมจะสนุกต้องมีเนื้อหา มีการแข่งขัน มี Objective 
ให้เราไปท าอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้มีการตายอยู่ในเกม ให้คนเล่นติด ให้พัฒนาตัวละครของเราไปเรื่อย ๆ 
ไม่จ าเป็นต้องฆ่ากันก็ได้ แต่ต้องมี Objective ชัดเจน ที่ผ่านมา ตัวอย่างเกมไทยเช่นเกมเก็บขยะ มีคน
อยู่บนเรือช้อนขยะ แข่งกันว่าใครเก็บได้เยอะกว่าชนะ แบบนี้ Objective ในเกมมันเบาไปก็ไม่ค่อย
สนุก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)   
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 4) กฎการเล่นเกม (Rule) กฎการเล่นเกมที่ดี ดึงดูดต่อการเข้ามาบริโภคได้ง่าย คือ 
กฎกติกาที่ชัดเจน เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน แต่อาจสร้างกลไก (Gimmick) ให้เพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น 
เช่น สร้างให้มีด่านต่างๆ หลากหลาย สร้างให้มีการพัฒนารวมทีมกันจากผู้เล่นเกมแต่ละคนที่มี
ความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกัน การสร้างให้ผู้เล่นเกมคาดเดาเกมไม่ได้ท าให้น่าติดตาม น่าค้นหา
มากขึ้น เป็นต้น ดังเห็นจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความเห็นว่า 
 “ส่วนตัวคิดว่าต้องสร้างเกมที่คนเข้าใจทันทีว่าจะเล่นยังไง เกมง่าย ๆ ที่คนเมาในบาร์
ที่ไหนก็เล่นได้ เล่นง่ายไว้ก่อนเลย แค่เห็นหน้าแรกของเกมก็รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไง ไม่ควรซับซ้อน บาง
ทีอาจเป็นแค่เกมพ้ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความเบื่อประจ าวันอย่างเกมในเฟซบุ๊ค ก็ยังเป็นที่นิยมกันได้
เช่นกัน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “กลไกของเกมควรระบุกฎกติกาที่ผู้เล่นสามารถด าเนินการใดๆในโลกของเกมนั้นได้
กลไกของเกมจะต้องสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้และมอบรางวัลให้กับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้สามารถด าเนินการ
บางอย่างได้ส าเร็จตัวอย่างของกลไกหลักของเกมเช่น ในเกม Angry Birds เรามีนกที่สามารถยิงใส่
ฉากที่ประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ ได้ สิ่งของเหล่านั้นจะพังทลายไปตามกฎฟิสิกส์และความสามารถ
ของนก เป้าหมายของการท าลายฉากต่าง ๆ เพ่ือจะท าลายหมูที่ขโมยไข่ของนกไป หรือตัวอย่างเช่น 
ในเกมตีตุ่น เราจะมีรูอยู่ที่พ้ืนจะมีตัวตุ่นโผล่ขึ้นมาจากรูเหล่านี้ ตัวตุ่นจะโผล่มาแล้วหายไปตามเวลา ผู้
เล่นมีค้อนที่จะต้องการไปตีตัวตุ่นที่โผล่ขึ้นมา” 
 5) ฉาก (Scene) และกราฟิก (Graphic) ฉากและกราฟิกในเกมที่ดี ควรท าให้ผู้เล่น
เกมรู้สึกมีส่วนร่วมในสถานที่นั้น ๆ เหมือนมีโลกเสมือนจริง (Second Life) ดังเห็นได้จากความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “นักพัฒนาเกมผู้หญิงในเมืองไทยก็มีไม่มาก ที่เป็นเจ้าของและ Developer จริงๆ เช่น 
คุณธิดารัตน์ เคยท า Outsource กับต่างชาติมาก่อน รวมถึงมี Partner เป็นต่างชาติด้วย เน้นเกมใน
เชิง Medical เกม คือ เกมที่ใช้น าไปรักษาผู้ป่วย เป็น Serious Games ที่น าไปประยุกต์ใช้กับ
ทางด้าน Health Care ได้ อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจและอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาอยู่เคยส่งประกวดกับทาง 
SIPA คือ เกมที่ใช้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ เจาะกลุ่มที่ไม่ใช้ Hardcore เกม
แต่เป็นกลุ่ม Niche Market มาก ๆ ที่เสพงานอาร์ต และเกมที่เพ่ิงได้รับรางวัลและทุนจากทาง SIPA 
ท า Puzzle Games ง่าย ๆ ในมือถือ คล้ายเกมเศรษฐีของ LINE แต่มีความพิเศษคือใช้ Landscape 
จากภาคใต้มาเล่าเรื่องเช่น เดินทางจากจังหวัดยะลามาต้องผ่านด่านอะไรบ้าง มีเกมดีไซน์ประเภทไหน 
แลกแต้มอย่างไร เสริมการท่องเที่ยวเข้าไปในตัว ไม่ใช่แค่เล่นแล้วสนุก แต่ได้ท า Quiz เสริมความรู้ 
ประสบการณ์ และประวัติศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆ ด้วย ผู้หญิงเป็น Leading Role อีกประเภทหนึ่งคือ 
Venture Capital เป็นบริษัทที่ลงทุนทางด้านเกม เช่น Galaxy ไม่ได้ท าเกมแล้วแต่เป็นผู้ลงทุน เป็น 
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Publisher/Distributer, MSEED เล็งเกมที่ควรเข้าไปร่วมพัฒนาหรือน ามาต่อยอดได้” (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “กราฟิก ฉาก ต้องยอมรับว่าคุณภาพของเกมไทยไม่สวย ไม่คมชัดเท่ากับเกมต่างชาติ
จริงๆ ทั้งๆ ที่ตอนท างานอยู่ต่างประเทศก็เห็นคนไทยที่ฝีมือดีเยอะ ท าอยู่ในบริษัทดังๆ ก็เยอะ เช่น 
Disney, Pixar แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนหรือเปล่า เพราะบ้านเราท าเกมไม่สนุก เพราะภาพ
มันไม่สวยจริง ๆ รวมถึงระบบการท างานของต่างชาติก็ไม่เหมือนกับบ้านเรา ที่โน่นเน้นถนัดอะไรก็
ถนัดลึกๆ ไปเลย รู้จริง ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริงสักอย่าง คล้ายๆ เกมไทย มีทุก
อย่างจับโน่นจับนี่มาใส่ แต่ไม่ได้นึกว่ามันเข้ากันหรือเปล่า เลยไม่เวิร์ค” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 28 
มีนาคม 2556) 
 6) ลักษณะของตัวละคร (Character) ลักษณะของตัวละคร/ไอคอน (Iconic) หรือ
คาแรกเตอร์ (Character) เป็นองค์ประกอบของเกมที่ส าคัญที่สุด ลักษณะของตัวละคร (Character) 
ที่ดี ควรมีลักษณะเข้มแข็งมากพอที่จะท าให้เกิดการจดจ าได้ ทั้งตัวละครเกม และวิธีเล่นเกม ดังเห็น
จากความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “อัตลักษณ์ส าคัญของเกมที่มีตัวละครผู้หญิง ถ้าจะแสดงความเป็นไทยก็ต้องศึกษา
โครงหน้า ลักษณะเด่นต่าง ๆ แล้วใส่ Character ที่เด่นๆ ทาง Virtual Art เข้าไปจะน่าสนใจ” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 28 มีนาคม 2556)   
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความเห็นว่า 
 “ส่วนใหญ่เกมที่ประสบความส าเร็จจริง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีกราฟิกซับซ้อน เป็นเกมที่
เล่นไม่ยาก และที่ส าคัญคือมี ไอคอน (Iconic) หรือมี คาแรกเตอร์ ที่เข้มแข็งมากพอที่จะท าให้คนจ า
ได้ไม่ว่าจะการจดจ าในตัวละครเกม และวิธีการเล่นเกม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 
2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “องค์ประกอบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นไปได้ว่าจะสร้างรายได้ น่าจะเป็นเกมที่ไม่ซับซ้อน 
เล่นง่ายๆ Fashionable หรือ Enjoyable เช่น Dancing Game, Audition, Puzzle, Farm, Line 
Stage เพลงประกอบและรูปแบบก็น่ารักๆ ไม่ Hardcore บางทีอาจไม่เน้นเล่น แต่ควรมี Feature 
Chat ลิ้งค์กับ Social มีอัตลักษณ์ที่น่ารัก มีสไตล์น่าจดจ าของตัวเอง ถ้าเซ็กซี่ก็เล็กๆ ออกแนว In 
trend เบาเบาพอ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 7 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความเห็นว่า 
 “การสร้างตัวละครควรพยายามใส่รายละเอียดเข้าไปด้วย ปั้นนิสัย การกระท า และ
รูปลักษณ์ภายนอกให้เหมาะสม อาจใส่ค าพูดหรือท่าทางประจ าของตัวละครนั้นเข้าไปด้วยให้
หลากหลายและเหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนั้น ตัวละครแต่ละตัวควรมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าจะ
สร้างเกมเป็นทีม เพราะมีผลกับการด าเนินเรื่องของเกมต่อไป” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 
2556)  
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 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “การสร้างตัวละครไม่ว่าจะเป็นยังไงควรมีข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า ตัวละครจะมีหน้าตา
อย่างไร สูงหรือเตี้ย ด าหรือขาว มีนิสัยพ้ืนฐาน ข้อดีข้อเสีย มีสิ่งที่ชอบไม่ชอบ มีจุดอ่อน มี
ความสัมพันธ์กับตัวละครอ่ืนอย่างไร เหตุผลที่จะต้องเป็นเช่นนั้น มีภูมิหลังส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องทีท่ าไว้หรือไม่อย่างไรถ้าตอบค าถามได้หมดส าหรับตัวละครหนึ่งก็ถือว่าเริ่มต้นดีแล้ว” (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล วันที่ 20 มีนาคม 2556)  
 7) เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and Music) เพลงประกอบที่ใช้
ในเกมนั้น ขึ้นอยู่กับแนวของเกม เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญเพ่ือท าให้อรรถรสของเกมเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
พบจากผลการวิจัยและมีความเกี่ยวข้องกับแนวของเกม (Platform)  
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความเห็นว่า 
 “แนว Casual Game เพลงประกอบควรเป็นแนวน่ารัก สดใส ฟังสบาย ๆ คลาย
เครียด และเพลิดเพลิน และแนว Fantasy เพลงประกอบควรเป็นแนวยิ่งใหญ่ อลังการ ฟังแล้วให้
ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ สร้างอารมณ์การเล่นได้อย่างดี” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
วันที่ 22 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “สิ่งที่ท าให้เกมต่าง ๆ จะเป็นของ LINE หรือสมาร์ทโฟน แทปเล็ต อะไรก็แล้วแต่ 
เพลงประกอบ มีส่วนช่วยมาก ท าให้ตัวเกมเพ่ิมความมีเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ให้เพลิดเพลิน 
สวยงาม น่ารัก ตื่นเต้น เร้าใจ มีอรรถประโยชน์ในการสร้างอารมณ์การเล่น ท าให้ผู้เล่นสามารถเลือก
ตัวละครที่เหมาะสมกับเราตรงตามระยะเวลาที่เล่นไปเรื่อย ๆ ได้ ซึ่งความสามารถที่เพ่ิมขึ้นมาก็ท าให้
การเล่นได้คะแนนหรือมีความท้าทายและสนุกมากขึ้น สร้าง Replay Value ได้เรื่อย ๆ เพ่ือต้องการ
สิ่งที่ดีขึ้น ๆไปเอ็นจอยการเล่นอย่างมาก ๆ และรู้สึกว่าเกมสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพลิดเพลินจน
เห็นว่าการใช้เวลาในการดาวน์โหลดรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก อีกทัง้ยังช่วยปลดล็อคคาแรคเตอร์ที่เกิดเงื่อนไข
จากกติกาการเล่น ท าให้ผู้เล่นมีแรงจูงใจที่จะเล่นและพยายามท าเพ่ือตัวละครที่ตนเองชื่นชอบมากขึ้น
จนเห็นว่าเกมนั้นการเล่นไม่ซับซ้อน แต่ก็ไม่ง่ายเกินไป” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 22 มีนาคม 
2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “แนว HardCore ได้แก่ Action RPG หรือ Horror โดยเกมแนว Action RPG เพลง
ประกอบที่ประกอบเป็นแนว  dcsw 1qทHeavy/Rock ส่วนเกมแนว Horror จะเน้นให้เกิด
บรรยากาศโดยรอบ (Ambience) จากเสียงเอฟเฟกต์หนักๆ (Sound Effect) มากกว่าเสียงดนตรี
คลอ ท าให้เกิดความน่ากลัว อินง่ายในการเล่น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)  
 โดยสรุปผลวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักข้างต้น พบว่า การพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย แสดง
ให้เห็นองค์ประกอบที่สามารถน าไปก าหนดกรอบค าถามในการสร้างแบบสอบถามในการวิจัยเชิง
ปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนแรกได้ต่อไปนั้น น ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมาจัดเรียงใหม่เป็น
ฉันทามติแสดงให้เห็นจากตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงองค์ประกอบที่สามารถก าหนดเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ได้ ดังนี้ 
 

ประเด็น 
องค์ประกอบ 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

1. ชนิดของเกม 
(Genres) 

เกมบนมือถือ/สมาร์ทโฟน  
(Mobile Game) 

ควรสร้างให้มี Feature Chat ที่
สามารถลิ้งค์กับ Social ที่อยู่ในเกม
ด้วย เพื่อเกิดกลุ่มสังคมออนไลน์สร้าง
และขยายฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

2. แนวของเกม 
(Platform) 

Casual Game เน้นความสนุกสนาน 
เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน เล่นเพ่ือฆ่าเวลา
เป็นหลัก เน้นรูปแบบเป็นแนวการ์ตูน
น่ารัก หรือแฟนตาซี ใช้การเล่นระยะ 
สั้น จบเป็นรอบ ใช้สมองในการ 
แก้ปัญหา สามารถเล่นได้ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง 

- มีโหลดที่หลากหลาย 
- มีด่าน (Level) ยากง่าย ให้ผู้เล่นได้  
  รู้สึกตื่นเต้นแตกต่างกันไป  
  ตามล าดับ 
- เล่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   (Social Network) 

3. กฎการเล่นเกม 
(Rules) 

กฎกติกาชัดเจน เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 
แต่อาจสร้างกลไก (Gimmick) ให้
เพ่ิมความสนุกสนานมากข้ึน เช่น
สร้างให้มีด่านต่าง ๆ หลากหลาย 

สร้างให้มีการพัฒนารวมทีมกันจากผู้
เล่นเกมแต่ละคนที่มีความสามารถ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน การสร้างให้ผู้เล่น
เกมคาดเดาเกมไม่ได้ท าให้น่าติดตาม 
น่าค้นหามากข้ึน เป็นต้น 

4. กราฟิกและ 
การออกแบบ

(Graphic and 
Design) 

ควรเป็นภาพที่สวย คมชัด สมจริง 
สีสัน สดใส สบายตา มีความสมดุล
และเหมาะสมในแต่ละฉาก เพ่ือให้ผู้
เล่นได้มีอารมณ์ร่วม ติดตาม สนุก 

ควรท าให้ผู้เล่นเกมรู้สึกมีส่วนร่วมใน
สถานที่นั้นๆ เหมือนมีโลกเสมือนจริง 
(Second Life) 

5. ลักษณะของ 
ตัวละครผู้หญิง 

 (Female Main 
Character)  

- ตัวละครต้องมีความโดดเด่นชัดเจน  
  มี ลักษณะเข้มแข็งมากพอที่จะท า  
  ให้เกิดการง่ายต่อการจดจ าได้  
ทั้งตัวละครเกม และวิธีเล่นเกม 
- ลักษณะของตัวละครผู้หญิง 
  (Character) ควรท ากลางๆ  
  ไม่เซ็กซ่ีมาก หน้าตาดี ไม่เน้น  
  สัดส่วน สดใส น่ารัก                 

- อาจมีการใส่ลักษณะความเป็นไทย 
  เข้าไปในตัวละครลั เพ่ือสร้าง 
  อัตลักษณ์ลงไป  
- ควรมีการท าวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
ได้เอกลักษณ์ของหญิงไทยในแบบ
เอเชียแท้จริงว่ามีลักษณะภายนอก
กิรยิาท่าทางอย่างไร 
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6. เนื้อหาของเกม 
(Content) 

- เนื้อหาไมซ่ับซ้อน มีสาระความสนุก   
  เพลิดเพลินที่ต้องการส่งไปยังผู้เล่น 
  ชดัเจน (Single Message) (Mass and 
Casual) 
- การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายม ี 
  วัตถุประสงค์ของเกมที่ชัดเจน  
  แข็งแรง 

- ตัวอย่างเกมที่มีเนื้อหาของเกมดี  
  เช่น Mario Game, Angry Birds   
 เป็นต้น 
- สร้างบุคลิกท่ีโดดเด่นให้กับตัวละคร  
  และการดีไซน์ของเกมให้ผู้เล่น 
  สามารถจดจ าได้ 

7. เสียงพิเศษและ
เพลงประกอบ 

(Sound Effect 
and Music) 

เพลงประกอบควรเป็นแนวน่ารัก 
สดใส ฟังสบาย ๆ คลายเครียด และ
เพลิดเพลิน 

- ให้อารมณ์สอดคล้องกับสีสันและล าดับ
เหตุการณ์ของเกม อาจปรับเสียง 
Sound Effect ให้ดังกว่าเสียงเพลง
ประกอบ เมื่อได้รับ รางวัลหรือโบนัส
จากเกมเป็นพิเศษ 

8. การแต่งกาย
ของตัวละครหลัก

ผู้หญิง 
(Costume) 

การแต่งกายทะมัดทะแมงในการ
เคลื่อนไหว การแต่งกายร่วมสมัย 
ตามแฟชั่นหรือสไตล์น่ารักแนวญี่ปุ่น 
ตลอดจนแนวแฟนตาซี 

- ไม่ควนเน้นสัดส่วนออกแนวเซ็กซ่ีมาก
นักและควรมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

9. ฉาก (Scene) ฉากของสถานที่ส าคัญของโลกที่มีอยู่
จริง เช่น หอเอนปิซ่า ทะเลทรายโม
ฮาวี หอไอเฟล ตลอดจนฉากแสดง
สถานที่ส าคัญในประเทศไทยหรือ
ลักษณะเด่นของจังหวัดต่าง ๆ 

- ให้เป็นฉากที่ใกล้เคียงฉากภาพยนตร์ 
ฉากจ าลองเสมือนจริง แนวแฟนตาซี 
เช่นทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล เป็นต้น 
จนถึงแนวการ์ตูน 

 
 4.1.3. โอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนท์ท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก โดยพบประเด็นของผลการวิจัย ดังนี้ 
 4.1.3.1 โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะน าตัวละครหลักผู้หญิงในการด าเนินเรื่องใน
เกม พบว่า ที่ผ่านมาองค์กรยังไม่ค่อยมีการสร้างเกมที่ มีตัวละครหลักผู้หญิงและประสบ
ความส าเร็จที่ชัดเจนนัก แต่ก็มีการวางแผนแนวทางการด าเนินเรื่องเพิ่มตัวละครที่เป็นหญิงในเกม
มากขึ้น พร้อมวางแนวทางการพัฒนาในระดับเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ ดังเห็นได้จากความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “โดยส่วนตัวเคยไปนั่งดูเพ่ือนเล่น Final Fantasy ภาค XIV เห็นมันสร้างตัวละครเป็น
ผู้หญิง และในกลุ่มที่เล่นเป็นคนไทยด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นตัวละครหญิง เหมือนสร้างเธอขึ้นมาตามส
เป็คสาวในฝันนั่นล่ะ แล้วเวลาแต่งตัวหรือสวมชุดเกราะมันรู้สึกฟินบอกไม่ถูก เพราะปกติเกมตอนเด็ก
หรือสมัยก่อนเราจะรับบทเป็นตัวละครชายเท่ๆ หรือเกมออนไลน์ก็จะสร้างตัวละครชายเท่ๆ ขึ้นมา
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เล่นสวมบทบาท พอโตมาก็เลยอยากลองเปลี่ยนอารมณ์ดูบ้างอะไรประมาณนั้น” (สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2556)  
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ที่เห็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเกมจริงๆ จังๆ เหมือนเมืองนอกท่ีเป็น แคทนิส มายิงธนูแบบ 
Hunger Game หรือ Lara Tomb Raider ผาดโผน แต่จะเห็นเป็นเกมน่ารัก สบายสบาย ง่ายๆ
มากกว่า เช่น เกมส์แต่งตัว แฟชั่นร้านท าผม สปา ท าเล็บ เป็นแอร์โฮสเตจ เกมเสิร์ฟอาหาร ท ากับข้าว 
เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว หรือพวกเกมที่เล่นได้ทั้งชายหญิงก็พวกเกมออดิชั่นที่ใช้นิ้วกด เกมเต้น อะไรแบบนี้
มากกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ เห็นว่าเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครเอกเนี่ยมีอนาคตไกล” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความคิดเหน็ว่า 
 “ตอนนี้เริ่ม ๆ มีหลายบริษัทเกมเริ่มน าตัวละครผู้หญิงเป็นตัวหลักมาใส่ในเกม เช่น 
เกม Kamen Rider หรือ Assassin Creed เค้าไม่ได้  Create ขึ้นมาปุ๊บปั๊บ แต่ เริ่มมีสอดแทรก 
Switch เป็นผู้หญิงเพราะต้องการขยายตลาดให้กว้างขึ้น สร้างความแปลกใหม่มากขึ้น เนื่องจาก 
Kamen Rider Assassin Creed ดังมาอยู่แล้ว มีฐานคนเล่น คนเสพ คนติดตามจ านวนมาก ยาวนาน
และแน่น เมื่อท าเช่นนี้ก็จะได้ทั้งคนทีเป็นลูกค้าเข้ามาเล่นใหม่ และคนที่เป็น Loyalty กับเกมอยู่แล้ว 
ก็ยิ่งกลับมาเล่นกันใหญ่เหมือนเป็นต านาน คล้ายๆ กับเกม Final Fantasy เริ่มมีผู้หญิงในทีมและเด่น
มาก และประสบความส าเร็จเยอะ ในตัวเกมไม่ได้สนุกเท่าไหร่ แต่ภาพสวย ส่งผลต่อไปที่การขาย 
Action Figure, Model, Merchandise ต่างๆ สวยๆ จากเกม จากหนัง สร้างรายได้เพ่ิมให้ได้อีก
มหาศาล” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “หากต้องการให้มีเพศหญิงในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น  จะต้องมีสถานที่ที่ส่งเสริม
ความหลากหลาย และกลุ่มสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนให้พวกเธอหาทางในอุตสาหกรรมเกม
ได้มากขึน้ เดี๋ยวนี้ในอุตสาหกรรมเกมก็มีผู้หญิงมากขึ้น ผู้มีต าแหน่งระดับสูงในบริษัทและองค์กรที่ผลิต
และสร้างสรรค์เกมก็เป็นผู้หญิงเยอะ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยก็ยังเป็นผู้หญิงเลย 
มีอนาคตแน่เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเนี่ย และเข้าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะซอร์ฟแวร์เราโตวันโต
คืน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดอีกท่านกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “การที่บริษัทใหญ่ ๆ บางทีเกมดัง ๆ ก็น าไปท าภาพยนตร์ในทางกลับกันภาพยนตร์
ดังๆก็ถูกน ามาสร้างเป็นเกม น่าจะมาจากเชิง Ecosystem ของทางเศรษฐกิจ บางเรื่องอาจมาจาก
การ์ตูนด้วยซ้ าไป เช่น บทภาพยนตร์ญี่ปุ่นของคุโรซาว่า ประพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับซามูไร 7 คน ทาง 
Hollywood ก็น าไปประยุกต์ท าเรื่องคาวบอย 7 คน เป็นต้น ก็เกิดต่อยอดไปท า Machandise ต่างๆ
อีกได้ ของไทยที่เห็นตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร องค์บาก เป็นต้น แต่ก็ยังมีให้เห็นน้อยมาก 
อาจมีสาเหตุมาจากเรื่องลิขสิทธิ์ การมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และการน าเสนอเนื้อเรื่องของบ้านเรา
อ่อน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 26 มีนาคม 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
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 “ยกตัวอย่างเช่น เกมสมเด็จพระนเรศวรออนไลน์ ซึ่งอ านวยการผลิตเกมโดยเอเชีย
ซอร์ฟ และ ม.ร.ว.ชาตรี เฉลิม ยุคล ถือเป็นก้าวส าคัญของอุตสาหกรรมเกมไทย คือมันต้องมีคนกล้าที่
จะลงทุน กล้าที่จะเหยียบเข้าไป ก้าวนี้เป็นก้าวแรกที่เป็นตัวอย่าง ก้าวต่อไปอาจจะใหญ่กว่านี้ หรือ
อย่างเกม 400 มีกลิ่นอายเหมือนเรื่อง 300 สปาร์ตัน เป็นเกมแนว  แฟนตาซี-ประวัติศาสตร์  น า
เรื่องราววีรกรรมของ ขุนรองปลัดชู ที่ได้พาทัพทหาร 400 คน ไปต้านทัพพม่า ที่หาดหว้าขาว จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาก็ได้มีคนสร้างวัดที่อ่างทองซึ่งเป็นบ้านเกิดของขุนรองปลัดชู เกมมีจุดเด่นที่
เกมมีเอกลักษณ์และกลิ่นอายของยุคกรุงศรีอยุธยา จะมีการสอดแทรกนิทานพ้ืนบ้านอย่างเช่นเรื่อง 
ไกรทอง เป็นต้น ซึ่งหาได้ยากในวงการของเกมไทย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 25 เมษายน 2556)  
 4.1.3.2 การน าเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักควรสร้างลูกค้าอย่างไร พบว่า การ
พัฒนาเกมอาศัยความแข็งแรงจากเนื้อหา (Content) ของภาพยนตร์เป็นฐาน เกมดังหลายเกมที่มีคา
แรกเตอร์ (Character) และเนื้อหา (Content) แน่นมักจะถูกน าไปต่อยอดเป็นสินค้าท่ีระลึก และอาจ
ไปไกลถึงกลายเป็นภาพยนตร์ เช่นเดี ยวกับเกม ตัวอย่างเช่น Hunger Game, Tomb Rider, 
Residence Evil เป็นต้น และส าหรับประเทศไทยเวลานี้หลายบริษัท ทั้งบริษัทเกมและภาพยนตร์ก็
มาให้ความร่วมมือกัน โดยเฉพาะผลิตเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักสอดคล้องตามตลาดเกมโลกที่
ประสบความส าเร็จในการสร้างกระแสความนิยมและแนวทางการหาลูกค้า ดังเห็นจากความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “การสร้างลูกค้าจากรายได้เสริมเป็นการต่อยอดกระแสนิยมของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า
หรือตัวละครหลักผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเกมโด่งดังก็สามารถขายสินค้าที่ต่อยอดจากเกมดังกล่าว
ได้อีก อย่างเกม Tale Runner ของทางเราก็มีการร่วมมือกับซีเอ็ดบุ๊ค จัดท าหนังสือความรู้ สอน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยการใช้คาแรกเตอร์ต่าง ๆ จากเกม Tale Runner มา
เป็นตัวช่วยในการอธิบาย ส่งเสริมให้เด็กขวนขวายหาความรู้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี และเข้าใจง่าย
ขึ้นด้วยมีบางบริษัทหันมาพัฒนาคอนเทนต์จากคอนเทนต์ภาพยนตร์ หมายรวมถึงเกมออนไลน์เต็ม
รูปแบบต่าง ๆ ด้วย และตอนนี้มีบริษัทเกมร่วมมือกับค่ายภาพยนตร์ใหญ่ ๆ กันแล้ว โดยเฉพาะเริ่ม
เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเรื่อง” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 2556)   
 นักการตลาดอีกท่านกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เกมของ TOT อย่างเกม Toy War เป็นแนว Figure Fighting เป็นแนวตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
มายิงกัน รายงานสรุปยอดขายตัวละครผู้หญิงที่ชื่อ Cindy ในเกมนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นที่นิยมที่สุด
ขายดีที่สุด ขายดีทั้งตัวละคร และขายดีทั้งไอเท็มของตัวละครพวกนี้ ตอนโปรโมทก็ใช้ตัวละครผู้หญิง
โปรโมทเยอะเหมือนกันตอนแรก แต่เป็นแนวน่ารัก สดใน คิกขุ ซึ่งเกมส่วนใหญ่เป็น PC พวกเกมใน 
Mobile ส่วนใหญ่มักเป็นการ์ตูน เช่น Cookie Run เนื่องจากที่มือถือเป็นที่นิยมน่าจะเพราะ
ความสามารถของอุปกรณ์มากขึ้น โครงข่าย 3G และความสะดวกสบายที่เล่นได้ตลอดเวลา แต่ความ
ลึกของตัวเกมก็ยังเทียบเท่า PC ไม่ได”้ (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2556)    
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 เสริมความคิดเห็นข้างต้นเพิ่มเติมอีกว่า 
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 “เกมของ TOT เข้าถึงได้โดยดาวน์โหลดจากหน้า Website ได้เลย โดยจะมีเกมหลักๆ 
2 แบบ คือ shooting โดยใช้มุมมองจากบุคคลที่ 3 กับ Racing คือเกม Tale Runner เน้นเรื่อง
วัฒนธรรม มีชุดไทย ประเพณีสอดแทรกให้เด็กได้รู้ มีผู้เข้ามาเล่นเกมทั้งหญิงชายเล่น แต่ส่วนใหญ่เป็น
เด็ก ดังนั้น เวลาผู้เล่นเป็นเด็กๆ ก็มักเลือกคาแรกเตอร์ที่เป็นเพศเดียวกับตัวเองจริงๆ แต่เกมนี้ผู้ชาย
ขายดีกว่าโดย TOT มีวัตถุประสงค์หลักของการออกเกมของ TOT คือ ต้องการต่อยอดจากบริการเดิม
ที่มีอยู่ สร้างรายได้เพ่ิม และสนับสนุนบริการอินเตอร์เน็ต ที่เด่นชัดคือในรูปแบบของ Internet 
Service Provider ลักษณะนี้ถ้ามี  Content ดังๆ มาเกาะที่เราเยอะ เวลาเรา Internet Exchange 
จะมีคนมาต่อเยอะ ก็เลยอยากเพ่ิม Traffic เพ่ือให้คนมา Host ที่เรามากขึ้นอีก เลยน าเรื่องเกมเข้า
มา” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2556)    
 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐกลุ่ม A1 ใหค้วามคิดเห็นว่า 
 “บริษัทผลิตเกมในปัจจุบันของไทยมีจ านวนมาก แต่ส่วนน้อยที่จะมี  IP ของตัวเอง 
ส่วนใหญ่เป็น Outsource เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีเม็ดเงินในการสร้างอะไรต่อมิอะไรได้ไม่มากที่
จะมาลงทุนหรือหมุนเวียนเอง หลังๆ ก็มีย้ายแหล่งผลิตไปที่เวียดนามเยอะอยู่ ข้อดีของการเป็น 
Outsource ก็มี คือการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนใหญ่ท าให้ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ทั้งที่ เป็น 
Direct Outsource แบบนี้จะได้เงินเยอะหน่อยกับ Outsource แบบขั้นบันได คือหลายทอด แบบนี้
จะได้ก าไรค่อนข้างน้อย ถูกบีบเรื่องค่าจ้าง ผู้จ้างก็บิดพลิ้วได้หลังจากได้งานไปแล้ว แต่ปีที่ผ่านมาก็มี 
Venture Cap เข้ามาเพ่ิมค่อนข้างเยอะ ซึ่งช่วยได้มากทีเดียว จึงมีบริษัทที่สามารถผลิต IP เกมของ
ตัวเองได้มากขึ้น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 26 มีนาคม 2556)   
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ให้ความเห็นว่า 
 “เป้าหมายของบริษัทผมเห็นว่าหลักๆ คือท า Global Title และวางแผนสร้าง 
Community Player ของตัวเองให้ได้ เพราะตลาดแข่งขันสูง แม้แต่ตลาด PC ของเราที่ท ารายได้ดีมา
ตลอดที่เราอัพขึ้นในขายผ่าน Steam ตอนนี้ก็เริ่มยากแล้ว เพราะจ านวนเกมที่ออกมาแต่ละสัปดาห์
เยอะ ท ายาก จึงควรต้องสร้าง Fan Studio ของตัวเองให้ได้ เป็นคนอุดหนุนเกมที่ทางเราออกมา
ตลอดโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่น เพราะถ้าเค้าไม่ไปโปรโมท หรือให้พ้ืนที่ของเราไม่ดีก็มีผลต่อยอดขาย
เช่นกัน เราจึงต้องลองท าให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมของเราว่าเค้าต้องการแบบไหน พัฒนาไป
ทิศทางใด สอดแทรกไปตั้งแต่เริ่มสร้างเกม ไม่ได้แค่โฟกัสอยากสร้างเกมอะไรก็สร้างไป ฐานแฟนคลับ
จะได้ เหนียวแน่นส่งผลต่อการมี  Community ที่ รากแน่น  และส่งผลต่อ Value Chain ของ
อุตสาหกรรมเกม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556) 
 4.1.3.3 การสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก พบว่า สร้างโอกาสและ
ความเป็นไปได้ตามแนวทางตลาดเกมประเทศญี่ปุ่นและจีนที่ประสบความส าเร็จอย่างมากโดยเริ่มให้
ความสนใจอย่างจริงจังและอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นกับการสร้างเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัว
ละครหลัก ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของบริษัทผลิตเกมในประเทศอ่ืนๆ ได้ดี จึงถือได้ว่ามีโอกาส
และความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถน านวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้
น ามาเพ่ือช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีให้เห็นเชิงประจักษ์จากหลาย
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ค่ายเกมและความร่วมมือระหว่างบริษัทเกมหลายค่ายเกมกับบริษัทภาพยนตร์ ดังแสดงให้เห็นได้จาก
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “ในปีนี้โซนของเกมผู้หญิงให้ความส าคัญกับตลาดเกม 2 มิติ สังเกตจากญีปุ่นที่มีเกม 2 
มิติเกิดขึ้นใหม่รวดเร็ว เมื่อเจอผู้เล่นผู้หญิงส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้หญิง แฟนตาซี มีเรื่องราวเกี่ยวกับความ
รัก จนบริษัทเกมดังๆ ท าการส ารวจตลาดเพ่ือพัฒนาเกมความรักและผู้หญิงญี่ปุ่นที่ได้รับการส ารวจก็
ชื่นชอบมากกว่า 70 เปอร์เซนต์และไม่นานมานี้ก็มีไอดอลที่เป็นตัวละครเอกจากเกมความรักญี่ปุ่น
เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและมีผลต่อการตลาดอีกด้วย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “ตอนนี้ตลาดภายในประเทศจีนกับเกมผู้หญิงนั้นถือว่าตลาดมีแนวโน้มมาก ตลาดอยู่
ในช่วงต้นของการเปิดรับ ขั้นตอนของการพัฒนา เชื่อว่ามีหลายจุดที่สามารถส ารวจได้ จ ากทัศนคติ
ของผู้หญิง จึงมีความเป็นได้ที่ตลาดเกมผู้หญิงจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน แม้ว่าผู้ผลิตเกมและผู้ที่เก่ียวข้อง
ในอุตสาหกรรมเกมจะเน้นผู้ชายเป็นหลักก็ตาม แต่จากการที่ตลาดโลกผู้หญิงก าลังเป็น Customer 
ส าคัญ เชื่อได้เลยว่าเกมผู้หญิงเป็นตัวน าเรื่อง Work แน่ๆ ประเทศไทยเราก็เห็นชัดแล้วหลายเกม” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 26 เมษายน 2556) 
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “อย่างในปัจจุบัน เช่น ตอนนี้เริ่มๆ มีหลายบริษัทเกมเริ่มน าตัวละครผู้หญิงเป็นตัวหลัก
มาใส่ในเกม เช่น เกม Kamen Rider หรือ Assassin Creed เค้าไม่ได้ Create ขึ้นมาปุ๊บปั๊บ แต่เริ่มมี
สอดแทรก Switch เป็นผู้หญิงเพราะต้องการขยายตลาดให้กว้างขึ้น สร้างความแปลกใหม่มากขึ้น 
เนื่องจาก Kamen Rider Assassin Creed ดังมาอยู่แล้ว มีฐานคนเล่น คนเสพ คนติดตามจ านวนมาก 
ยาวนานและแน่น เมื่อท าเช่นนี้ ก็จะได้ทั้งคนทีเป็นลูกค้าเข้ามาเล่นใหม่ และคนที่เป็น Loyalty กับ
เกมอยู่แล้วก็ยิ่งกลับมาเล่นกันใหญ่เหมือนเป็นต านาน คล้ายๆ กับเกม Final Fantasy เริ่มมีผู้หญิงใน
ทีมและเด่นมาก และประสบความส าเร็จเยอะ ในตัวเกมไม่ได้สนุกเท่าไหร่ แต่ภาพสวย ส่งผลต่อไปที่
การขาย Action Figure, Model, Merchandise ต่างๆ สวยๆ จากเกม จากหนัง สร้างรายได้เพ่ิมให้
ได้อีกมหาศาล” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 18 มีนาคม 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า 
 “เกมในบ้านเราตัวเอกที่เป็นผู้ชายเองก็มีคนเล่นน้อยมากอยู่แล้ว ยิ่งเป็นตัวละครผู้หญิง
ต้องยิ่งคิดหนักกว่าเดิม ว่าจะท าได้ยังไงให้ผู้เล่นเกมหันมาเล่น คุณภาพของตัวละครที่สร้างออกมาต้อง
ดี ไม่จ าเป็นต้องเหมือนเป๊ะ เช่น นางเมขลา ต้องคิดผูกเรื่องราวใหม่ ควรคิดจากสิ่งที่เรามี ต้นทุนที่เรา
มีทั้งหมด เช่น นิยาย ประวัติศาสตร์ แล้วดึงเรื่องราวในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนประกอบในเกมเพ่ือให้
เด็กๆ สมัยนี้เข้าใจมากขึ้น มองว่าเกม ถ้าท าออกมา นักท าเกมบ้านเรามีฝีมือเยอะ ส่วนใหญ่เป็น 
Outsource ที่ดีๆ ท าเองโดยตรงก็มี แต่พอท าออกมาแล้วไม่มีตลาด และจะ Distribute ไปสู่คนเล่น
ได้ยังไง ต้องดูว่าคนสนับสนุนเป็นใคร ขายยังไง เช่น สมัยนี้โหลดเล่นหมดจาก Server จ่ายด้วยบัตร
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เครดิต หรือ Paypal ไม่มีคนมาเดินซื้อแผ่นแล้ว ควรเริ่มจากแบบนี้ ให้มันเป็น Digital Content 
จริงๆ เข้าถึงง่ายเหมือนเปิดร้านไม่ต้องมีหน้าร้าน อย่าง Itune เราก็เสียแค่ให้ Apple ไป จากนั้นก็รัน
เรื่อยๆ เป็น SME แต่รายได้ดีมาก” (สัมภาษณส์่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 2556)   
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “การสร้างสรรค์เกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวหลักนั้น มีจุดหลักต้องดูจากคนเล่นเกม
ก่อนว่าเล่นแบบไหนมากที่สุด เช่น ถ้าเป็น Casual เกมนั้นคงต่อยอดได้ไม่ยาก แต่ถ้าเป็นผู้ชายเล่น
ต้องท าเป็น กึ่ง Action Thriller ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์อีกแนวหนึ่ง ดังนั้น ต้องตีโจทย์ให้แตกก่อน
ว่าเราต้องการสร้างเกมให้ใครเล่น กลุ่มเป้าหมายคือใครเป็นหลักส าคัญ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 
เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ลักษณะตัวละครที่ตอบสนองคนเล่นได้เยอะๆ นั้น ไม่ควรติดภาพความเป็นเพศหญิง 
เช่น ไม่ควรเน้นสัดส่วนหรือออกแนวเซ็กซ่ีมาก ถ้าผู้หญิงจะเข้าไปเล่นคงไม่ชอบเท่าไหร่ ท าเป็นกลางๆ
ดีกว่า คือ เป็นแนวออกคิกขุ เชิงน่ารัก มีคาแรคเตอร์โดดเด่น รูปร่างหน้าตาดีแต่ไม่เน้นสัดส่วน เป็น
ต้น อาจน ามาใส่อัตลักษณ์ความเป็นไทยลงไปได้บ้าง เช่น การแต่งกาย วิวทิวทัศน์ เป็นต้น แต่ก็ไม่
หนักไปทางไทยจ๋าใส่โจงกระเบน เกล้าจุก ขนาดนั้น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ลักษณะของเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก โดยส่วนตัวผมวิเคราะห์ว่า
เนื่องจากในเกมฝั่งตะวันตกได้มีการน าศิลปกรรมในยุโรปยุคกลาง เปอร์เซีย ญี่ปุ่น และจีน มาใช้ใน
เกมหลายเกมแล้ว แต่ศิลปกรรมของดินแดนเอซียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังไม่ได้แพร่หลายในเกมฝั่ง
ตะวันตกมากนัก ศิลปกรรมไทยจึงเป็นเรื่องใหม่ในวงการเกมโลก” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 
เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากภาครัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “แม้จะไม่เคยมีตัวเลขรวบรวมว่าอุตสาหกรรมเกมของไทยมีผู้ทีเกี่ยวข้องมากน้อยแค่
ไหน แต่มีบริษัทไทยและคนไทยที่เป็นแขนขาให้กับบริษัทผลิตเกมรายใหญ่ของโลกในหลายต าแหน่ง 
เช่น นักพัฒนาเกม นักแต่งเพลง ส าหรับเกมและ Producer เกม เป็นต้น หลายบริษัทเกมของโลก
ยอมรับว่านักพัฒนาเกมชาวไทยมีความสามารถ แต่ยังขาดทักษะในการน าเสนอเรื่องราวของเกม
เช่นเดียวกับนักพัฒนาเกมหลายชนชาติ บางบริษัทพัฒนาเกมจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการจ้างนักเขียนบท
ภาพยนตร์และครีเอทีฟโฆษณาเข้าร่วมกระบวนการสร้างเกม ขณะที่บางบริษัทหันมาพัฒนาคอน
เทนต์เกมจากคอนเทนต์ภาพยนตร์ หมายรวมถึงเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเกมแรกของเมืองไทย เกม
ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ หรือ KNO ซึ่งผู้อ านวยการผลิตเกมโดยเอเชียซอฟต์และ
ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ก ากับภาพยนตร์ชื่อเรื่องเดียวกัน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 เมษายน 
2556)  
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอีกท่านกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “สิ่งที่ผู้บริหารด้านการตลาดทั่วโลกให้ความส าคัญในการลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ในปีนี้
คือ Digital Infrastructure, Brand Experiences และ Social Networks/Application หากจะเริ่ม
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มองภาพใหญ่ควรเริ่มจากขั้นตอนเหล่านี้ ท าความเข้าใจและความคุ้นเคยกับ Digital Platform อย่าง
จริงจัง อย่ากลัวเทคโนโลยี เพราะต่อไปนี้ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการสื่อสาร
ระดับ Mass Communication ต้องเข้าข้อดี ข้อเสีย เชิ งลึกก่อนเลือกใช้ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายกับความเหมาะสมในการสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโซเชี่ยล
เน็ตเวิร์ค หรือ Mobile Application ผ่าน iPhone หรือ iPad” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่  2 
เมษายน 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ของผู้ผลิตไทยเหนือกว่าของจีนและอินเดีย (ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดซอฟท์แวร์) 
เพราะดีไซน์จากฝั่งจีนค่อนข้างมีสไตล์เฉพาะ ซึ่งตีตลาดโลกได้ยากกว่า อินเดียก็เช่นกัน แถมยังเน้น
ซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจมากกว่าเกม จึงยังไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัว คุณชนินทร์แนะว่า “ในเชิงการออกแบบ
ควรเน้นสไตล์ที่เป็นกลางๆ เพราะจะขายได้กับตลาดทั่วโลก ปัจจุบันดีไซน์จากประเทศในแถบเอเชียมี
ญี่ปุ่นเป็นหัวหอก จากประเทศอ่ืนยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนัก แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ เพราะตัว
การ์ตูนอย่าง Pucca ของไต้หวัน ทุกวันนี้ก็ดังในอเมริกาได้เหมือนกัน” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 27 
มีนาคม 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้ครอบคลุมดิจิทัลแพลตฟอร์ม สัดส่วนของดิจิทัลมาเก็ต
ติ้งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย ดูจากแบรนด์ระดับโลกหลายๆ  แบรนด์
ประกาศใช้ดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสาร (Core Communication) แล้ว” (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดอีกท่านกลุ่ม C1 ยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ที่ส าคัญเราต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นเกมทั้งในและนอกประเทศด้วย เพราะนั่น
ส่งผลท าให้โมเดลการขายต่างกัน เช่น คนไทยชอบเล่นเกมออนไลน์ฟรี เล่นเพลินๆ ไม่ซีเรียส รายได้
จึงมาจากค่าโฆษณาเป็นหลัก แต่ในต่างประเทศที่คนเขาเล่นเกมกันจริงจัง ก็จะได้เงินจากการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตที่ผู้เล่นซื้อไอเท็มในเกม เป็นต้น” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “แนวทางในการผลักดันทางการตลาดของเกมไทย มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพัฒนา IP  
คือ การพัฒนาจากผลงานการประกวดเกมที่ได้รับรางวัล การพัฒนา IP เริ่มตั้งแต่เรื่องราวของเกมเป็น
อย่างไร แรงบันดาลใจมาจากไหน เมื่อได้เกม Prototype ส าเร็จมาแล้ว ก็เข้าสู่ระดับในประเทศ คือ 
ท าตลาดในประเทศให้ดี หาช่องทางขายให้ ให้ไปเจอกับผู้ประกอบการ Publisher/Distributor แล้ว
จึงต่อไปสู่ระดับต่างประเทศ การท าตลาดต่างประเทศ โดยพาไปอีเว้นท์ใหญ่ๆ เช่น  San Francisco 
2015 เป็นทั้ง Conference และ Business Matching มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ 
แนวโน้มตลาดโลก รวมถึงน า IP ที่เราครีเอทได้ไปน าเสนอด้วย เผื่อมีใครอยากน าเกมไปท าตลาดต่อ 
หรือซื้อลิขสิทธิ์เกม เรียกได้ว่าเราช่วยในทุกด้าน ทางท า Product และท า Road Map ให้ ร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DTP) รวมถึงเกมในระบบออนไลน์ด้วย โดยทางเรา
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มีตัวอย่างเกมน าเสนอให้ดู ถ้ามีผู้ใดสนใจร่วมลงทุนหรือท าการตลาดต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 20 เมษายน 2556) 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “อุตสาหกรรมเกมของไทยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ มีมูลค่าประมาณ 5,700 ล้านบาท 
มากกว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ที่มีมูลค่า 3,000 กว่าล้านบาท และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมูลค่า 
4,000 ล้านบาท โดยในมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมทั้งหมดนั้นแบ่งเป็นสัดส่วนเกมน าเข้าต่างประเทศ 
93% ส่วนเกมของคนไทยผลิตได้มีสัดส่วนเพียง 7% ทั้งนี้เกมที่มีเนื้อหารุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของ
เกมน าเข้าต่างประเทศ ซึ่งสามารถควบคุมได้ยาก ขณะที่ เกมสัดส่วนประมาณ 7% หรือมูลค่า
ประมาณ 416 ล้านบาท เป็นเกมที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งสามารถควบคุมกันได้  โดยที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการในสมาคม ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ผลิตเกมที่มีเนื้อหารุนแรง หรือลามกอนาจาร 
ออกสู่สังคม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 17 มีนาคม 2556) 
 ตัวแทนจากภาครัฐกลุ่ม A1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “ตลาดเกมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมบนโทรศัพท์มือถือเติบโตขึ้นมากกว่า 
30-40% และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ทั้งเล่นฟรีหรือมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุน และ
เกมที่ต้องเสียเงินดาวน์โหลดมาเล่น หรือพรีเมี่ยมเกม เรียกว่าเติบโตสวนทางกับเกมคอนโซลที่ไม่โดด
เด่นเหมือนเก่า โดยในตลาดไทยขณะนี้มีทั้งการพัฒนาเกมเป็นของตนเองและน าเอาเกมของ
ต่างประเทศมาแปลเพ่ือเปิดให้บริการในไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรับจ้างต่างชาติในการเอา
เกมคอนโซลมาแปลงระบบลงเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 
2556)  
 นักวิชาการกลุ่ม A1 ให้ความเห็นว่า 
 “ประเทศที่ภาครัฐออกมาผลักดันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมอย่างเต็มตัว คือ ประเทศ
ไอร์แลนด์ ประเทศเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ โดนพิษเศรษฐกิจ แต่ภาครัฐมองเห็นว่า เกม
เทพๆ ท าก าไรได้เป็นพันล้านเหรียญ มันสร้างได้ ขอแค่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็พอ เรื่อง
เทคโนโลยีอย่างเกมแอนจิ้น เซนเซอร์ระบบสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องรองไปเลย เกมมันไม่เหมือน
ภาพยนตร์ ลงทุนทรัพยากรน้อยกว่า ก าไรกินระยะยาว ที่ส าคัญที่สุดคือนักพัฒนา” (สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล วันที่ 20 เมษายน 2556)  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ประเทศสวีเดน เกาหลี เป็นประเทศที่เล็กกว่าไทย ประชากรน้อยกว่าไทย แต่เขาไป
ระดับโลกได้ในทุกๆ ด้าน ฮุนได ซัมซุง วอลโว่ Electrolux เป็นต้น ท าให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยด้อย
ประสิทธิภาพกว่ามาก คนไทยชอบเปรียบเทียบกับประเทศที่ต่ ากว่าตัวเอง ไม่ค่อยเปรียบเทียบ
ประเทศที่ เขาเล็กกว่าแต่เก่งกว่าบ้างตลาดก าลังมาประเทศไทย ผู้บริหารบ้านเมืองก็เน้นเรื่อง
ผลประโยชน์ตนเอง คิดแต่นโยบายซื้อใจเพ่ือพวกพ้องตนเอง” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 
2556) 
 นักการตลาดอีกท่านกลุ่ม C1 ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า 
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 “การเซ็นสัญญากับต่างประเทศหลายอันเป็นสัญญาณที่ดีว่าตลาดเกมต่างประเทศ
ยอมรับเกมไทยมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการเติบโตของซอฟท์แวร์เกมไทยในอีกข้ันหนึ่ง อย่างบริษัทยักษ์
ใหญ่ในอเมริกาไซเบอร์แพลนเน็ตเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดแคชชวลเกมเมอร์ในอเมริกา เนื่องจาก 
Zoo Games เป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 3 หมื่นจุด
ทั่วอเมริกา ทั้ง วอลล์มาร์ท เบสท์บาย ทาร์เก็ต และเกมสต็อป นอกจากนี้ยังมีส่วนในการผลักดัน
ยอดขายในปีหน้า ท าให้ทางเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะมียอดการจ าหน่ายไม่ต่ ากว่า 
5 แสนกล่องภายในระยะเวลาหนึ่งปี” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 5 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ขณะที่คนไทยพัฒนาเกมโดยอาศัยความแข็งแรงจากคอนเทนต์ของภาพยนตร์ไปเป็น
ฐาน เกมดังหลายเกมที่มีคาแรกเตอร์และคอนเทนต์แน่นมักถูกน าไปต่อยอดเป็นสินค้าที่ ระลึก และ
อาจไปไกลถึงเป็นหนัง เช่นเดียวกับ Tomb Raider เกมออนไลน์นับเป็นโอกาสใหม่ของนักพัฒนาเกม
เพราะลงทุนไม่สูง เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และมีตลาดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
เข้าถงึเกมสะดวกได้ตลอดไร้พรมแดน ดูจากตลาดจีนโตเร็วเว่อร์ ส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลของจีนให้การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่นของประเทศค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อ่ืนๆ ไทยเราน่าเอาอย่าง” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอีกท่านกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “อุตสาหกรรมเกมของไทยยังมีอัตราการเติบโต แม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 
ยืนยันฝีมือนักพัฒนาของไทยมีฝีมือสู้ต่างชาติได้ ขาดแต่ทักษะด้านน าเสนอ เท่านั้นภาพรวม
อุตสาหกรรมทั้งสองของไทยยังเติบโตได้ดี ซึ่งฝีมือของคนไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
โดยเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ ที่ไม่เป็นรองใคร ขาดแต่เพียงทักษะด้านการน าเสนอ ที่ยังเป็น
จุดอ่อน ว่าจะน าเสนออย่างไรเพ่ือให้ได้รับความสนใจจากผู้ค้าและผู้ลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่นสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
มีการจัดการแข่งด้านเกมอย่างต่อเนื่องทุกปีแบ่งเป็น พีซีเกม โมบายเกม ออนไลน์เกม และคอนโซล
เกม” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 8 เมษายน 2556)  
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ผลการส ารวจตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ไทยในปีพ.ศ. 2557 พบว่า อุตสาหกรรม
ดิจิตอลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่าตลาดรวมในแต่ละสาขา ดังนี้ แอนิเมชั่นมีมูลค่า 3,503 ล้านบาท หรือ
อัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 8.1 ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่า 7,835 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 14.7 โดยแอนิเมชั่นและเกมเป็นสาขาที่มีการบริโภคคอนเทนต์จากต่างประเทศเกินกว่าครึ่ง
ของมูลค่าการบริโภคโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมในปีนี้  จากการส ารวจคาดว่า 
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นจะเติบโตร้อยละ 20.7 ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมเติบโตร้อยละ 15 ส่วนในปี
พ.ศ. 2559 คาดว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นจะเติบโตร้อยละ 10 ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมจะเติบโต
ร้อยละ 26” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 28 มีนาคม 2556) 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
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 “ในด้านการส่งออกนั้น ประเทศไทยมีการผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ เพ่ือการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 1,687 ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาแอนิเมชั่น ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 627 ล้านบาท โดย
เกือบทั้งหมดเป็นงานรับจ้างผลิต ทั้งงานแอนิเมชั่นที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง และงานรับจ้าง
ผลิตเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) ส่วนงานแอนิเมชั่นที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ยังคงมี
มูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ส าหรับสาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก 1,060 
ล้านบาท โดยจ าแนกเป็นงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองร้อยละ 43 งานรับจ้างผลิตเกมมี
สัดส่วนร้อยละ 6 ที่เหลือร้อยละ 51 คือการน าเข้าเกมมาให้บริการต่อในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 10 เมษายน 2556)   
 
 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ทีดีอาร์ไอมีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลไทยควรประกาศนโยบายส่งเสริมการผลิตดิจิตอล
คอนเทนต์ของผู้ผลิตไทย โดยเฉพาะการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง โดยควรเน้นส่งเสริม
ให้สุดทาง ตั้งแต่การสร้างการรับรู้และการตื่นตัวต่อโอกาสในอุตสาหกรรม การผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม การสนับสนุนด้านการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี การ
หาพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงการสร้างโอกาสให้คอนเทนต์ใน
ประเทศได้เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2556)   
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “เรื่องแหล่งเงินทุนย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อนไม่มีเลย แต่ตอนนี้มีแล้ว เยอะมากขึ้น ทั้ง
ด้านการตลาด ด้านการขยายช่องทางของเกม เช่น MLINK ที่เป็นเครือ AIS สนใจเรื่องเกมมือถือก็ต่อ
ยอดไป Galaxy เคยสร้างเกมตู้มาก่อนตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่อง Mobile หาเนื้อหาไป Feed ในหน้า 
Social มากขึ้น ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ก็ด้วย ก็ให้ความสนใจเปิดลุยด้านเกมโดยเฉพาะของตนเองทั้งสิ้น 
เพราะ Mobile Game ท ารายได้สูงสุดต้อนนี้ รองลงมาคือ Online Game/Social Game ส่วนพวก 
Arcade Game ต้องปรับตัวเยอะมา ต้องผันตัวมาท าปรับเป็นเกมมือถือหรือเกมออนไลน์ ส่วนพวก  
Console Game ก็ไม่ค่อยจะนิยม เนื่องจากต้นทุนสูงมาก ต้องเป็นกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ Hardcore 
จริงๆ” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2556) 
 ผู้ประกอบการอีกท่านกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “แผนในอนาคตขององค์กรจะปล่อยเกมเน้นตลาดมือถือ ซึ่งต่อยอดมาจากเกมเดิมที่
เรามีอยู่บน PC เน้นเกม Casual สบายๆ ซึ่งที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง การันตีได้จาก
รางวัลที่ได้รับมามากมาย ซึ่งเราก็ใช้บุคลากรไทยหมด แต่มี Contact กับเกาหลี มีค าแนะน าและมา
เป็นพ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจากต้องมีอะไรที่พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่ได้ซื้อมาแล้วจบ นี่ก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้เกมอยู่ต่อไปได้” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 28 มีนาคม 2556) 
 นักการตลาดอีกท่านกลุ่ม C1 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
 “ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจเกมบนมือถือก าลังเป็นที่จับตามองส าหรับบริษัทค่ายเกมใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยส าหรับคนในยุคนี้สมาร์ทโฟนถือว่ากลายเป็นสิ่งของที่ทุกคนแทบต้อง
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มีติดตัวไว้ เกมจึงกลายมาเป็นสิ่งฆ่าเวลาส าหรับผู้ใช้อย่างเราๆ ไปโดยปริยาย” (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
วันที่ 27 มีนาคม 2556) 
 ตัวแทนจากภาครัฐกลุ่ม A1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ที่ผ่านมาตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือยังไม่มีตัวเลขมูลค่าอย่างเป็นทางการ เพราะยัง
ไม่มใีครท าการเก็บตัวเลขอย่างจริงจัง แต่โดยส่วนตัวคิดว่าในปีต่อไป ตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือของ
ไทยจะมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ขณะที่ต่อไปอีกน่าจะโตไปถึง 1,000 ล้านบาทได้เลยทีเดียว” 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 26 มีนาคม 2556)  
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความคิดเห็นว่า 
 “แนวคิดว่าอยากท าเกมที่พัฒนาไม่ยากนัก เพราะตอนนั้นยังท างานประจ าอยู่ ส่วนตัว
เกมก าหนดไว้ว่าต้องให้ความรู้สึกสบายตาเวลามอง สบายใจเวลาเล่น ธี มของเกมเลยใช้แนวทาง
ธรรมชาติ เช่น ฉากหลังเป็นรูปท้องฟ้า บล็อคเป็นลายไม้ เสียงประกอบจากธรรมชาติ” 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกม Unblock Me ประสบความส าเร็จมาจาก
ปัจจัยร่วมกันหลายด้าน ดังนี้ 
 1) รูปแบบของเกมเป็นเกม Puzzle ที่เล่นง่าย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนแต่มีโหมดการเล่น
เกมที่หลากหลาย แตกต่าง 
 2) รูปแบบของเกมที่จับตลาด Mass ท าให้พลิกแพลงต่อได้หลากหลาย 
 3) การเน้นท าตลาดโลกเป็นหลัก ท าให้ฐานผู้เล่นกว้างกว่าตลาดไทยมาก 
 4) ผู้เล่นเกม (Gamers) เข้าถึงนักพัฒนาได้ง่าย ถ้าผู้เล่นพบบั๊กหรือข้อเสนอแนะ 
สามารถส่งอีเมลมาหาทีมงานได้เลย 
 5) ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจวงการเกมเป็นอย่างดี พัฒนาต่อยอดธุรกิจได้หลายทาง 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นขอน าตัวอย่างเกม Unblock Me มาขยายความเป็น
เชิงอรรถ จากการที่ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ให้ความเห็นไว้ 
 Unblock Me เกม Unblock Me เวอร์ชันแรกใช้เวลาพัฒนาเพียง 2 สัปดาห์ และ
เมื่อเริ่มวางขายบน App Store ไปเพียง 2 สัปดาห์ก็ประสบความส าเร็จอย่างสูง มียอดดาวน์โหลด
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของ App Store และเมื่อผ่านไป 6 เดือนก็ได้รับรางวัลยอดดาวน์โหลดสูงสุดแห่ง
ปีค.ศ. 2009 
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างเกม Unblock Me 
ที่มา : https://www.aptoide.com/app/com.kiragames.unblockmefree/unblock-me-

free?lang=th// http://www.kiragames.com/games/unblockme-free/ // 
http://appstoretop.com/entertainment/152663/unblock-me-free/ // 
http://www.apklink.com/download/unblock-me-free-apk/ 

 
 ผู้ประกอบการกลุ่ม B1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 “ส่วนหนึ่งของเหตุผลในการตัดสินใจออกแบบเกมอสุราโดยใช้ขนบของวัฒนธรรม
การ์ตูนญี่ปุ่นในการน าเสนอ เนื่องจากความเชื่อของพวกเราว่าการใช้รูปแบบดังกล่าวจะสามารถเข้าถึง
ผู้เล่นไทยได้ง่าย เนื่องจากผู้เล่นชาวไทยมีความคุ้นเคยกับการบริโภคเกมและการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นอย่างดี 
น่าจะช่วยให้ผู้เล่นเปิดใจและมีความเชื่อมั่นในเล่นเกมที่ผลิตโดยคนไทยได้มากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเกมออนไลน์ของคนไทยเกมไหนประสบความส าเร็จในเชิงการตลาดเลย”  
 นักการตลาดกลุ่ม C1 ได้ให้ความเห็นว่า 
 “ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการเกมเกมอสุรามาหลายปี เราเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาเกมอย่างสม่ าเสมอ เราเริ่มสังเกตเห็นว่าระบบต่างๆ ที่ผู้เล่นอยากได้
นั้น จ านวนไม่น้อยเลยทีเดียวเกี่ยวข้องกับการน าศิลปะวัฒนธรรมของไทยเข้ามาใส่ในตัวเกม ท าให้เรา
ค้นพบว่าแท้จริงแล้วผู้เล่นเกมชาวไทยโหยหาและอยากได้ อัตลักษณ์ของความเป็นไทยใส่ไปในเกม
อย่างมาก” 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกม ASURA ประสบความส าเร็จมาจากปัจจัย
ร่วมกันหลายด้าน ดังนี้ 
 1) รูปแบบของเกมเป็นเกมที่เล่นง่าย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 2) ตัวละครน่ารัก สดใส  
 3) เกมมีอัตลักษณ์ โดยมีการน าศิลปวัฒนธรรมของไทยเข้าไปใส่ในตัวเกม 
 4) ผู้เล่นเกม (Gamers) เข้าถึงนักพัฒนาได้ง่าย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกมเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาเกมอย่างสม่ าเสมอ 

https://www.aptoide.com/app/com.kiragames.unblockmefree/unblock-me-free?lang=th//
https://www.aptoide.com/app/com.kiragames.unblockmefree/unblock-me-free?lang=th//
http://www.kiragames.com/games/unblockme-free/
http://appstoretop.com/entertainment/152663/unblock-me-free/
http://www.apklink.com/download/unblock-me-free-apk/
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 เกม ASURA 
 เกมอสุรา (Asura) เป็นเกมแนว MMOPRPG แบบ 2D น่ารัก สดใส พัฒนาโดย
โปรแกรมเมอร์ชาวไทย นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นเกมออนไลน์ฝีมือคนไทยเกมแรกของประเทศไทยอีก
ด้วย รูปแบบการเล่นของเกมง่ายๆ ผู้เล่นที่เคยเล่นเกมมาก่อนเข้ามาสัมผัสเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถ
เข้าใจตัวเกมได้ทันที  
  

 

 
 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเกมอสุรา 
ที่มา: https://asura-wiki.gameindy.com/index.php // http://www.online-

station.net/news/game/11384 // https://asura-
wiki.gameindy.com/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97 
//http://www.xn-
l3caozujm7a1dvb3j1e.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-asura-
online/ 

 
4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุป
ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการสู่ผลการวิจัยเชิงปริมาณต่อไปได้ ดังนี้ดังกล่าวนี้เป็นสังเขป ดังนี้ 
 1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิจัยศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ผลการวิจัยตามสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันของตลาดเกม
ทั่วโลกและประเทศไทย พบว่า 

https://asura-wiki.gameindy.com/index.php%20/
http://www.online-station.net/news/game/11384%20/
http://www.online-station.net/news/game/11384%20/
https://asura-wiki.gameindy.com/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://asura-wiki.gameindy.com/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://asura-wiki.gameindy.com/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://asura-wiki.gameindy.com/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.xn-l3caozujm7a1dvb3j1e.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-asura-online/
http://www.xn-l3caozujm7a1dvb3j1e.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-asura-online/
http://www.xn-l3caozujm7a1dvb3j1e.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-asura-online/
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  1.1.1 ตลาดเกมในตลาดโลกมีแนวโน้มขยายมูลค่าการบริโภคสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกมบนมือถือ (Mobile Game) เติบโตอย่างมากในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
โดยเฉพาะท ารายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เกมคอนโซล เกมเว็บ และเกม
ออนไลน์ งเป็นที่นิยมอย่างสูงจากอิทธิพลเครือข่ายอินเทอร์เน็ท 
  1.1.2 ส าหรับตลาดเกมในประเทศไทยได้ เจริญเติบโตตามตลาดเกมทั่วโลก 
โดยเฉพาะเกมบนมือถือและเกมออนไลน์ จากการขยายตัวของจ านวนร้านอินเทอร์เน็ทคาเฟ่ และการ
มียอดบริโภคเกมมากที่สุด อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าเกมบนมือถือได้รับความนิยมสูงมาก เป็นผลจาการที่
โลกปัจจุบันเข้าสู่ยุคซึ่งทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวและการสร้างเกมบนมือถือมีต้นทุนต่ า โดย
ส่วนมากเน้นเกมสบาย ๆ (Causal) ผู้เล่นเยอะ ท าง่าย ขายเร็ว เก็บเงินได้ไว และท ารายได้จากหลาย
ช่องทาง เช่น เป็นเกมเล่นฟรี (Free Game) เพ่ือเอาค่าโฆษณา การจ่ายค่าดาวน์โหลด (Pay per 
Download) แล้วไปขายรายการต่างๆ ในเกม รวมถึงบริษัทค่ายเกมต่างๆ หันมาให้ความสนใจสร้าง
เกมบนมือถือมากขึ้น และเน้นด้านรูปแบบอีกด้วย เช่น เกมแฟนตาซี (Final Fantasy) เกมมังกร 
(Dragon Quest) 
 1.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอน
เทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก พบว่า 
  1.2.1 กระแสผู้หญิงเป็นผู้เล่นเกมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ตลาดเกมเริ่มให้ความส าคัญ
กับการท าตลาดกับผู้หญิงและมีแนวโน้มและความเป็นไปได้ 
  1.2.2 ในการสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก ส าหรับประเทศไทยเท่าที่
เป็นอยุ่มักเป็นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครง่าย ๆ ไม่ได้เก่งกาจหรือโดดเด่น ตื่นเต้น เช่น เกม
แอร์โฮสเตส เสิรฟอาหารบนเครื่องบิน คล้ายเกมอาหารเย็น (Dinner Dish) แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการ
พัฒนาขึ้นตามแนวทางเกมระดับโลกที่ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น เกม Lara Croft เกมผีชีวะ 
(Resident Evil) เกมล่าเกม (The Hunger Game) เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
น าไปสร้างและผลิตตั้งแต่การออกแบบ การผลิตเกม การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อ หรือพัฒนาเกม 
การตลาด การจัดจ าหน่ายเกม ด้วยองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมดังต่อไปนี้ 1) ชนิดของเกม 
2) แนวของเกม 3) กฎของการเล่นเกม 4) กราฟิกและการออกแบบ 5) ลักษณะของตัวละครหลัก
ผู้หญิง 6) เนื้อหาของเกม 7) การแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง 8) ฉาก 9) เสียงพิเศษและเพลง
ประกอบ  
 1.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวน
ทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก พบว่า 
  1.3.1 มีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้วระหว่างหลายบริษัทภาพยนตร์และค่ายเกมในการ
น าเนื้อหาและลักษณะโดดเด่นของตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงมาสร้างเป็นเกม สามารถน าไปต่อยอด
เป็นสินค้าที่ระลึกและกลับมาเป็นภาคต่อของภาพยนตร์  ท านองเดียวกับเกมระดับโลกที่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว อาทิ เกม Lara Croft เกมผีชีวะ (Resident Evil) เกมล่าเกม (The Hunger Game) 
เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยเห็นได้ชัดจากเกมต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกม 400 ที่เป็นแนว
แฟนตาซี เลียนแบบเกม 300 ที่น าเอาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวสปาร์ตันซึ่งสร้างจากภาพยนตร์
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ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ จอร์จ มิลเลอร์ แต่เกม 400 น าเอาวีรกรรมของทหารบ้านอาทมาต จ านวน 
400 คน ในยุคของกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์เชิงละครซีรียส์ชื่อ ขุนรองปลัดชู 
ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอสมาแล้ว นอกจากนี้โดยสรุปการสร้างตัวละครผู้หญิงที่เป็นผู้เล่นเกม
ต้องอาศัยพ้ืนฐานจากภาพยนตร์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักและประสบความส าเร็จทั้ง
ชื่อเสียงและรายได้ แม้กระท่ังการ์ตูน ตลอดจนนิทานพื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น ไกรทอง เป็นต้น 
  1.3.2 การน าเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก ควรหาแนวทางสร้างลูกค้า
ด้วย มีการสอดแทรกอยู่ในเกมหรือเลียนแบบเกมที่รู้จักและประสบความส าเร็จอยู่แล้วให้ผู้เล่นเกมมี
ความรู้สึกเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบให้เกิดการยอมรับได้ง่าย ท าให้ได้ทั้งลูกค้า เก่าที่เป็นฐานเดิมและ
ลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเกมด้วย อีกท้ังยังต้องสร้างการกระตุ้นดึงดูด 
  1.3.3 การสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักจึงต้องมีความโดดเด่น 
ชัดเจน มีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็ง ต้องมีการออกแบบกระบวนทัศน์ให้มีลักษณะเป็นเชิงรูปแบบกระบวน
ทัศน์ที่น าไปสู่นวัตกรรมการพัฒนา น าไปใช้สร้างเกมต้นแบบได้ต่อไป 
 อนึ่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นเชิงสรุปในการน าไปสู่การสร้างกรอบค าถามของ
แบบสอบถามในการน าไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป โดยให้น าเอาองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
เลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักไปศึกษาวิจัยต่อ ส่วนที่ไม่ได้เสนอแนะให้น าไป
อภิปรายผลคือพฤติกรรมการเล่นของนักเล่นเกมไทย ซึ่งเป็นพฤติกรรมขนบปกติที่เกิดขึ้นตามกระแส
ของตลาดเกมทั่วโลก และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระแสวัฒนธรรมนิยมของผู้เล่นเกมผู้หญิงมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงมากกว่าผู้เล่นเกมเพศชาย โดยได้อธิบายครอบคลุมไว้แล้วในส่วนต่าง ๆ 
อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องแยกออกมาอภิปรายผลอีก จึงไม่ได้สรุปอยู่ในผลการวิจัยที่ต้องให้อภิปรายผล 
 นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะจากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ให้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาจากงานวิจัยนี้ด้วยการศึกษาภาคสนามจากการทดลองตลาด และควร
ขยายกระแสวัฒนธรรมนิยมประยุกต์สู่ธุรกิจอ่ืนได้ ตลอดจนรองรับสังคมผู้ สูงอายุด้วย ดังที่ผู้วิจัยน า
รายละเอียดของข้อเสนอแนะไปปรากฏอยู่ในส่วนข้อเสนอแนะของบทที่ 5 ที่จะกล่าวต่อไป 
 
4.3 ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 ในส่วนแรก คือ เพ่ือก าหนดนวัตกรรมการพัฒนาที่
สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยนั้น สืบเนื่องจากหลังจากผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ
เก็บรวบรวมความคิดเห็นของความส าคัญขององค์ประกอบเกมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกม
ที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม และน ามาก าหนดกรอบค าถามในการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาสังเคราะห์เ พ่ือ
สร้างข้อค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามใน
ลักษณะการจัดล าดับความส าคัญในข้อค าถามแต่ละข้อ เพ่ือประมวลผลและน ามาสร้างเป็นรูปแบบ
เชิงกระบวนทัศน์ต่อไป เพ่ือการน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนที่ 2 ต่อไป ซึ่ งจะ
น าเสนอในบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป  
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 ส าหรับการน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนแรกจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
ปรากฏรายละเอียดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญขององค์ประกอบเกมด้านต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดล าดับความส าคัญจากความส าคัญขององค์ประกอบ
เกมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก 
 
 
 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นผู้ เล่น เกมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
โดยแจงแจงจ านวนและค่าร้อยละดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
127 
273 

 
30.75 
68.25 

รวม 400 100.00 
อาย ุ
    ต่ ากว่า 18 ปี 
    18 - 29 
    30 - 39 
    40 - 49 
    50 ปี ขึ้นไป 

 
137 
155 
89 
13 
7 

 
34.25 
38.75 
22.25 
3.25 
1.50 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่ามถัยมศึกษาตอนปลาย 
    ปวช./ปวส. 

 
224 
102 

 
56.00 
25.50 
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    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

56 
18 

14.00 
4.50 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 
    5,001 – 15,000 บาท 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม 

 
147 
121 

จ านวน (คน) 

 
36.75 
30.25 
ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

   15,001 – 30,000 บาท 
    สูงกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

91 
41 

22.75 
10.25 

รวม 400 100.00 
อาชีพ 
    นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
    พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
    อ่ืน ๆ 

 
254 
98 
6 
27 
15 

 
63.50 
24.50 
1.50 
6.75 
3.75 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางที่  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได ้ดังนี้ 
 เพศ ผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 และเปน็เพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
 อายุ ผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  18-29 ปี จ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 155 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 อายุ 
30-39 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 22.25 อายุ 40-49 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
และอายุ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา ผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัถยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 224 คน คิดเป็นรอยละ 56.00 รองลงมา ปวช./ปวส. 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.00 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนคือรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 
รองลงมาคือ รายได้ 5,001-15000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รายได้ 15,001-
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30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และรายได้สูงกว่า 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ  
 อาชีพ ผู้เล่นเกมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 
อาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ว่างงานหรืออาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีเพียงจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญขององค์ประกอบเกมด้านต่างๆ ที่มีผล
ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญขององค์ประกอบเกมด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือก
เล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก โดยแจกแจงค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผล
ข้อมูลด้วยการจ าแนก 9 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านชนิดของเกม (Genres) 
 2. ด้านแนวของเกม (Platform) 
 3. ด้านกฎการเล่นเกม (Rule) 
 4. ด้านกราฟฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 
 5. ด้านลักษณะของตัวละครผู้หญิง (Female Main Character) 
 6. ด้านเนื้อหา (Content) 
 7. ด้านเสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) 
 8. ด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง (Costume) 
 9. ด้านฉาก (Scene) 
 
 จากข้างต้นที่กล่าวมาท้ังหมดของส่วนที่ 2 นี้ ปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.3 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านชนิดของเกม (Genres) ที่มีผลต่อการเลือกเล่น

เกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
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องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ด้านชนิดของเกม (Genres)    
1.1 เกมมีความสะดวกในการพกพา 3.22 0.970010 ส าคัญมาก 
1.2 เกมสามารถเล่นได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3.36 0.858386 ส าคัญ 

มากที่สุด 
1.3 เกมสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.43 0.824223 ส าคัญ 

มากที่สุด 
1.4 เกมมีผู้เล่นจ านวนมาก 2.41 0.982205 ส าคัญน้อย 
1.5 เกมมีราคาไม่แพงหรือมีให้ทดลองเล่นฟรีใน  
     ช่วงแรก 

3.02 0.969112 ส าคัญมาก 

1.6 เกมที่สร้างสังคมออนไลน์ได้ เกิดการ  
     แลกเปลี่ยน พูดคุย 

2.53 1.079238 ส าคัญมาก 

รวม (Total) 2.72 1.029672 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับชนิดของเกม (Genres) ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในระดับสูงที่สุด (MEAN = 3.43) รองลงมา คือ เกมที่สามารถเล่นได้ไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ (MEAN = 3.36) เกมที่มีความสะดวกในการพกพา (MEAN = 3.22) เกมมีราคาไม่
แพงหรือมีให้ทดลองเล่นฟรีในช่วงแรก  (MEAN = 3.02) เกมที่สร้างสังคมออนไลน์ได้ เกิดการ
แลกเปลี่ยน พูดคุย (MEAN = 2.53) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ชนิด
ของเกมที่มีผู้เล่นจ านวนมาก เป็นมีความส าคัญน้อยสุดในด้านชนิดของเกม (Genres) ต่อการเลือก
เล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = 2.41) 
 
 
 
 
 2. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านแนวของเกม (Platform) ที่มีผลต่อการ
เลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
  
ตารางที่ 4.4 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านแนวของเกม (Platform) ที่มีผลต่อการเลือกเล่น

เกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 
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(SD) 
2. ด้านแนวของเกม (Platform)    
2.1 แนวเกมที่ท าให้ผู้เล่นเกมมีจินตนาการ รู้สึกมี 
     ส่วนร่วม เหมือนได้สร้างโลกเสมือนจริง 

3.23 0.836634 ส าคัญมาก 

2.2 แนวเกมที่เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 3. 40 0.743482 ส าคัญ 
มากที่สุด 

2.3 แนวเกมที่มีตัวละครน่ารักหลากหลาย 3.01 0.924812 ส าคัญมาก 
2.4 แนวเกมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 3.31 0.805519 ส าคัญ 

มากที่สุด 
2.5 แนวเกม ตื่นเต้น เร้าใจ บู๊ บุกตะลุย  2.83 0.979541 ส าคัญมาก 
2.6 แนวเกมเสมือนจริง 2.93 0.888794 ส าคัญมาก 
2.7 แนวเกมน่ากลัว น่าค้นหา 2.36 1.024734 ส าคัญน้อย 

รวม (Total) 3.01 0.948735 ส าคัญมาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับแนวของเกม (Platform) 
เล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อนในระดับสูงสุด (MEAN = 3.40) รองลงมา คือ แนวเกมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 
(MEAN = 3.31) แนวเกมที่ท าให้ผู้เล่นเกมมีจินตนาการ รู้สึกมีส่วนร่วม เหมือนได้สร้างโลกเสมือนจริง 
(MEAN = 3.23) แนวเกมที่มีตัวละครน่ารักหลากหลาย (MEAN = 3.01) แนวเกมเสมือนจริง (MEAN 
= 2.93) แนวเกมมุมมองบุคคลที่ 1 หรือ 3 ตื่นเต้น บู๊ ลุย เร้าใจ (MEAN = 2.83) ตามล าดับ อย่างไรก็
ตาม ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า แนวของเกม (Platform) ที่น่ากลัว น่าค้นหา มีความส าคัญ
น้อยสุดในด้านแนวของเกม (Platform) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = 2.36) 

 
 3. ความส าคัญเกี่ยวกับกฎการเล่นเกม (Rule) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มี

ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

ตารางท่ี 4.5 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอลด้านกฎการเล่นเกม (Rule) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกม
ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 

 
องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

3. ด้านกฎการเล่นเกม (Rule)    
3.1 กฎการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับความยาก 
     เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในแต่ละด่าน 

3.42 0.746405 ส าคัญ 
มากที่สุด 
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3.2 กฎการเล่นให้มีการพัฒนารวมทีมกัน  
     รวบรวมคนมีความสามารถเฉพาะตัว  
     แตกต่างกัน 

3.04 0.924184 ส าคัญมาก 

3.3 กฎการเล่นที่ให้ผู้เล่นคาดเดาไม่ได้ หรือหักมุม 3.07 0.954168 ส าคัญมาก 
3.4 กฎการเล่นมีวัตถุประสงค์การเล่นชัดเจน  
     และสร้างให้มีการสิ้นสุดของเกม 
     (Game Over) 

3.30 0.94084 ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม (Total) 3.21 0.9096 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับกฎการเล่นเกม (Rule) ที่
เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับความยากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละด่าน ในระดับสูงสุด (MEAN = 3.42) 
รองลงมา คือ กฎการเล่นมีวัตถุประสงค์การเล่นชัดเจน และสร้างให้มีการสิ้นสุดของเกม (Game 
Over) (MEAN = 3.30) กฎการเล่นที่ให้ผู้เล่นคาดเดาไม่ได้ หรือหักมุม (MEAN = 3.07) อย่างไรก็ตาม 
ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า กฎการเล่นที่ให้มีการพัฒนารวมทีมกัน รวบรวมคนมีความสามารถ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน มีความส าคัญน้อยสุดในด้านแนวของเกม (Platform) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = -3.04) 
 
 4. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านกราฟิก (Graphic and Design) ที่มีผล
ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 

   
ตารางที่ 4.6 ความส าคัญเก่ียวกับองค์ประกอบด้านกราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 

ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มผีู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

4. ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
   (Graphic and Design) 

   

4.1 กราฟิกภาพสวยงาม คมชัด เสมือนจริง 3.63 0.634564 ส าคัญ 
มากที่สุด 

4.2 กราฟิกภาพมีลักษณะสวยงามจนเกินโลก 
     แห่งความจริง (fantasy) 

3.28 0.811265 ส าคัญมาก 

4.3 กราฟิกภาพสีสัน สดใส 3.51 0.68325 ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม (Total) 3.63 0.63460 ส าคัญมาก
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ที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับกราฟิก (Graphic and 
Design) ทีภ่าพสวยงาม คมชัด เสมือนจริง ในระดับสูงสุด (MEAN = 3.63) รองลงมา คือ กราฟิกภาพ
สีสัน สดใส (MEAN = 3.51) อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า กราฟิกภาพที่มีลักษณะ
สวยงามจนเกินโลกแห่งความจริง (Fantasy) มีความส าคัญน้อยสุดในด้านกราฟิก (Graphic and 
Design) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ 
(MEAN = 3.28) 
 
 
 
 

 5. ความส าคัญ เกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิ ง (Female Main 
Character) ที่มีผลตอ่การเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 
ตารางท่ี 4.7 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main 

Character) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

5. ด้านลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง 
   (Female Main Character) 

   

5.1 ตัวละครผู้หญิงสวย ไม่เซ็กซี่มาก  
     ไม่เน้นสัดส่วน 

8.06 0.948676 ส าคัญมาก 

5.2 ตัวละครผู้หญิงมีความมั่นใจ ฉลาด  
     แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ 

3.40 0.775215 ส าคัญ 
มากที่สุด 

5.3 ตัวละครผู้หญิงสวย เปรี้ยวมีส่วนเว้าโค้ง 
     ชัดเจน 

2.72 0.882402 ส าคัญมาก 

5.4 ตัวละครผู้หญิงแนวการ์ตูนน่ารัก สดใส 2.93 0.966713 ส าคัญมาก 
5.5 ตัวละครผู้หญิงที่ดูธรรมดาแต่มี 
     ความสามารถ พลังพิเศษเหนือมนุษย์ 

2.69 0.943305 ส าคัญมาก 

รวม (Total) 2.72 0.882402 ส าคัญมาก 
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  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหลัก
ผู้หญิง (Female Main Character) ที่มีความมั่นใจ ฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบใน
ระดับสูงสุด (MEAN = 3.40) รองลงมา คือ ตัวละครผู้หญิงสวย เปรี้ยวมีส่วนเว้าโค้งชัดเจน (MEAN = 
2.72) ตัวละครผู้หญิงแนวการ์ตูนน่ารัก สดใส (MEAN = 2.93) ตัวละครผู้หญิงสวย ไม่เซ็กซี่มาก ไม่
เน้นสัดส่วน (MEAN = 8.06) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ตัวละครผู้หญิงที่ดูธรรมดาแต่มีความสามารถ 
พลังพิเศษเหนือมนุษย์มีความส าคัญน้อยสุดในด้านลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main 
Character) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ 
(MEAN = 2.69) 
 6. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเนื้อหา (Content) ที่มีผลต่อการเลือก
เล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้บริโภค (ผู้เล่นเกม) 

 
ตารางท่ี 4.8 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเนื้อหา (Content) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มี

ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

6.  ด้านเนื้อหา (Content)    
6.1 เนื้อหาหลักในการเดินเรื่องที่ชัดเจน  
     หรือมาจากภาพยนตร์ 

3.66 0.543906 ส าคัญ 
มากที่สุด 

6.2 เนื้อหามาจากเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 
     ทั่ว ๆ ไปรอบตัว 

3.13 0.803173 ส าคัญมาก 

6.3 เนื้อหามาจากเค้าเรื่องจริงที่มขี้อมูลหลักฐาน 
     ประกอบ หรือมีประวัติศาสตร์ที่น ามา 
     ดัดแปลง 

3.13 0.874968 ส าคัญมาก 

6.4 เนื้อหาสร้างขึ้นมาจากการ์ตูนที่มีชื่อเสียง 3.02 0.981466 ส าคัญมาก 
6.5 เนื้อหามาจากเรื่องสมมติ เหนือจินตนาการ 3.20 0.846809 ส าคัญมาก 

รวม (Total) 3.66 0.5439 ส าคัญ 
มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ที่มี
เนื้อหาหลักในการเดินเรื่องที่ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เข้าใจง่ายในระดับสูงสุด (MEAN = 3.66) รองลงมา 
คือ เนื้อหามาจากเรื่องสมมติ เหนือจินตนาการ (MEAN = 3.20) เนื้อหาที่มาจากเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันทั่ว ๆ ไปรอบตัว และเนื้อหาที่มาจากเค้าเรื่องจริงที่มีข้อมูลหลักฐานประกอบ หรือมี
ประวัติศาสตร์ที่น ามาดัดแปลง ในระดับเท่ากัน (MEAN = 3.13) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เนื้อหา



 

 

147 

สร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่มีชื่อเสียง มีความส าคัญน้อยสุดในด้านเนื้อหา (Content) ต่อ
การเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้ เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = 
3.02) 
 7. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound 
Effect/Music) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 
ตารางที่ 4.9 ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) ที่มีผลต่อ

การเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

7. ด้านเสียงพิเศษและเพลงประกอบ  
   (Sound Effect/Music) 

   

7.1 แนวดนตรีตื่นเต้น เร้าใจ  
     Hardcore/HeavyMetal 

3.05 0.955688 ส าคัญมาก 

7.2 แนวเน้นเสียงบรรยากาศและเสียงพิเศษ 
     ชัดเจนมากกว่าเสียงดนตรีประกอบ 

3.30 0.846466 ส าคัญ 
มากที่สุด 

7.3 แนวดนตรีสดใส ฟังสบาย คลายเครียด 3.34 0.825455 ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม (Total) 3.05 0.95570 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับเพลงประกอบ (Sound 
Effect/Music)ที่สดใส ฟังสบาย คลายเครียดในระดับสูงสุด (MEAN = 3.34) รองลงมา คือ เพลง
ประกอบที่เน้นเสียงบรรยากาศและเอฟเฟกต์ชัดเจนมากกว่าเสียงดนตรีประกอบ (MEAN = 3.30) 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม แนวดนตรีตื่นเต้น เร้าใจ Hardcore/Heavy Metal มีความส าคัญน้อยสุดใน
ด้านเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่น
เกม โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = 3.05) 
 
 
 
 
 
 8. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง 
(Costume) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
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ตารางที่ 4.10 ความส าคัญเกี่ยวกับการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง (Costume)  ที่มีผลต่อการ

เลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้บริโภค (ผู้เล่นเกม) 
 

องค์ประกอบของเกม 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความส าคัญ 

8. ด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง 
   (Costume) 

 
 

  

8.1 การแต่งกายทะมัดทะแมงสะดวกใน 
     การเคลื่อนไหว 

3.40 0.743482 ส าคัญ 
มากที่สุด 

8.2 การแต่งกายร่วมสมัย ตามแฟชั่น 3.10 0.830364 ส าคัญมาก 
8.3 การแต่งกายมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 2.69 1.00514 ส าคัญมาก 
8.4 การแต่งกายเน้นสัดส่วนโค้งเว้า  
     ออกแนวเซ็กซี่ 

2.71 0.938213 ส าคัญมาก 

8.5 การแต่งกายเหนือจินตนาการ  
     ล้ ายุคแฟนตาซี 

2.96 0.937129 ส าคัญมาก 

8.6 การแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่นน่ารัก สดใส 2.80 1.015056 ส าคัญมาก 
รวม (Total) 2.94 0.949859 ส าคัญมาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแต่งกายของตัว
ละครหลักผู้หญิง (Costume) ที่ทะมัดทะแมงสะดวกในการเคลื่อนไหวในระดับสูงสุด (MEAN = 
3.40)รองลงมา คือ การแต่งกายร่วมสมัย ตามแฟชั่น (MEAN = 3.10) การแต่งกายเหนือจินตนาการ 
ล้ ายุคแฟนตาซี (MEAN = 2.96) การแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่นน่ารัก สดใส (MEAN = 2.80) การแต่งกาย
เน้นสัดส่วนโค้งเว้า ออกแนวเซ็กซี่  (MEAN = 2.71) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การแต่งกายมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความส าคัญน้อยสุดในด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิ ง 
(Costume) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ 
(MEAN = 2.69) 
 9. ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฉาก (Scene) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกม
ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม  
 
ตารางท่ี 4.11 ความส าคัญเก่ียวกับองค์ประกอบด้านฉาก (Scene) ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มี

ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบของเกม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
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(Mean) มาตรฐาน 
(SD) 

ความส าคัญ 

9. ด้านฉาก (Scene)    
9.1 ฉากเป็นสถานที่ส าคัญของโลกที่มีอยู่จริง  
     เช่น หอเอนปิซ่า ทะเลทรายโมฮาวี  
     หอไอเฟล เป็นต้น 

3.14 0.906902 ส าคัญมาก 

9.2 ฉากที่แสดงถึงสถานที่ส าคัญในประเทศไทย  
     หรือลักษณะเด่นของจัดหวัดต่าง ๆ ใส่ความ 
     เป็นไทยเข้าไป เช่น หัวล าโพง วัดพระแก้ว  
     พระธาตุพนม บ้านเรือนไทย เป็นต้น 

3.04 1.011331 ส าคัญมาก 

9.3 ฉากที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเหนือจริง เช่น  
     อวกาศ ก้อนเมฆ เมืองลับแล เป็นต้น 

3.11 0.931536 ส าคัญมาก 

9.4 ฉากจ าลองเสมือนจริง แฟนตาซี เช่น  
     ทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล เป็นต้น  
     ตลอดจนแนวแฟนตาซี 

3.25 0.875962 ส าคัญมาก 

รวม (Total) 3.14 0.90690 ส าคัญมาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญเกี่ยวกับฉาก (Scene) ที่จ าลอง
เสมือนจริง แนวการ์ตูน แฟนตาซี เช่น ทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล เป็นต้นในระดับสูงสุด (MEAN = 
3.25) รองลงมา คือ ฉากที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเหนือจริง เช่น อวกาศ ก้อนเมฆ เมืองลับแล เป็น
ต้น(MEAN = 3.14) ฉากที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเหนือจริง เช่น อวกาศ ก้อนเมฆ เมืองลับแล เป็น
ต้น (MEAN = 3.11) ตามล าดับอย่างไรก็ตาม ฉากที่แสดงถึงสถานที่ส าคัญในประเทศไทย หรือ
ลักษณะเด่นของจัดหวัดต่างๆ ใส่ความเป็นไทยเข้าไป เช่น หัวล าโพง วัดพระแก้ว พระธาตุพนม 
บ้านเรือนไทย เป็นต้นมีความส าคัญน้อยสุดในด้านฉาก (Scene) ต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัว
ละครหลักของผู้เล่นเกม โดยให้ความส าคัญในระดับ (MEAN = 3.04) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลรวมในรูปแบบของตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือศึกษา

เกี่ยวกับความส าคัญขององค์ประกอบรวมของเกม ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละคร
หลักของผู้เล่นเกม  

 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) เกี่ยวกับความส าคัญขององค์ประกอบรวมของเกม ที่มีผลต่อ

การเลือกเล่นเกมทีม่ีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม 
 

องค์ประกอบเกม ค่าเฉลี่ย ความส าคัญ 
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ชนิดของเกม (Genres) 2.72 มีความส าคัญมาก 
แนวของเกม (Platform) 3.01 มีความส าคัญมาก 
กฎการเล่นเกม (Rule)  3.21 มีความส าคัญมาก 
ด้านกราฟิก (Graphic and Design) 3.63 มีความส าคัญมากที่สุด 
ด้านลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง 
(Female Main Character) 

2.72 มีความส าคัญมาก 

ด้านเนื้อหา (Content) 3.66 มีความส าคัญมากที่สุด 

ด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง (Costume) 2.94 มีความส าคัญมาก 

ด้านเสียงพิเศษและเพลงประกอบ  
(Sound Effect/Music) 

3.05 มีความส าคัญมาก 

ด้านฉาก (Scene) 3.14 มีความส าคัญมาก 
 
จากผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางแสดงค่าเฉลี่ย  (Mean) พบว่าผู้ เล่นเกมให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบเกมในด้านเนื้อหา (Content) ในระดับสูงสุด (MEAN = 3.66) ซึ่งควร
เป็นเนื้อหาที่มีเนื้อหาหลักในการเดินเรื่องที่ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เข้าใจง่ายรองลงมา คือ ด้านกราฟิก
(Graphic and Design) (MEAN = 3.63) ซึ่งควรเป็นกราฟิกที่มีภาพสวยงาม คมชัด เสมือนจริง กฎ
การเล่นเกม(Rule) (MEAN = 3.21) ซึ่งควรเป็นกฎการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับความยากเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละด่าน ด้านฉาก (Scene)(MEAN = 3.14) ซึ่งควรเป็นฉากจ าลองเสมือนจริง แนวการ์ตูน 
แฟนตาซี เช่น ทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล เป็นต้นด้านเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) 
(MEAN = 3.05) ซึ่งควรเป็นแนวดนตรีสดใส ฟังสบาย คลายเครียด แนวของเกม (Platform) (MEAN 
= 3.01) ซึ่งควรเป็นแนวเกมที่ เล่นง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง
(Costume) (MEAN = 2.94) ซึ่งควรเป็นการแต่งกายที่ทะมัดทะแมงสะดวกในการเคลื่อนไหว 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ชนิดของเกม (Genres) ซ่ึงควรเป็นชนิดเกมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและด้าน
ลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main Character) ซึ่งควรเป็นตัวละครผู้หญิงที่มีความ
มั่นใจ ฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ มีความส าคัญน้อยที่สุดในด้านองค์ประกอบของ
เกมที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ในระดับเท่ากัน (MEAN = 2.72) 
 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดล าดับความส าคัญจากความส าคัญขององค์ประกอบ
ของเกมด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลตอ่การเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก 
 

จากผลวิจัยข้างต้นของส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ จากความส าคัญของ
องค์ประกอบของเกมด้านต่างๆ ทั้ง 9 ด้าน ที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละคร
หลัก น ามาจัดล าดับความส าคัญจากค่าเฉลี่ย เพ่ือสามารถน าไปสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ได้
ต่อไปดังปรากฏในตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมในรูปแบบตาราง ซึ่งจัดล าดับความส าคัญจากการ
แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือน าไปสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ต่อไป  

 

ล าดับ องค์ประกอบเกม 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ความส าคัญ 

1. เนื้อหา (Content)  3.66 มีความส าคัญมากที่สุด 
2. กราฟิก (Graphic and Design)  3.63 มีความส าคัญมากที่สุด 
3. กฎการเล่นเกม (Rule)  3.21 มีความส าคัญมาก 
4. ฉาก (Scene) 3.14 มีความส าคัญมาก 
5. เสียงพิเศษและเพลงประกอบ  

(Sound Effect and Music) 
3.05 มีความส าคัญมาก 

6. แนวของเกม (Platform) 3.01 มีความส าคัญมาก 
7. การแตง่กายของตัวละครหลักผู้หญิง (Costume) 2.94 มีความส าคัญมาก 
8. ลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main 

Character) 
2.72 มีความส าคัญมาก 

9. ชนิดของเกม (Genres) 2.72 มีความส าคัญมาก 

 
จากผลการวิเคราะห์ความส าคัญขององค์ประกอบด้านต่างๆของเกมที่มีผลต่อการเลือกเล่น

เกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของผู้เล่นเกม ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ที่
จะน าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้ อที่ 2 ส่วนสุดท้าย คือ การตรวจสอบ
รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยว่าใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถสรุปได้ว่า ผู้เล่นเกมมีการให้
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ความส าคัญกับองค์ประกอบในด้านเนื้อหา (Content) มากที่สุด ซึ่งควรเป็นเนื้อหาที่มีเนื้อหาหลักใน
การเดินเรื่องที่ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เข้าใจง่าย รองลงมา คือ ด้านกราฟิกและการออกแบบ (Graphic 
and Design) ซึ่งควรเป็นกราฟิกที่มีภาพสวยงาม คมชัด เสมือนจริง กฎการเล่นเกม (Rule) ซึ่งควร
เป็นกฎการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับความยากเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละระดับ ด้านฉาก (Scene) 
ซึ่งควรเป็นฉากจ าลองเสมือนจริง แนวการ์ตูน แฟนตาซี เช่น ทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล เป็นต้น ด้าน
เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) ซึ่งควรเป็นแนวสดใส ฟังสบาย คลายเครียด 
แนวของเกม (Platform) ซึ่งควรเป็นแนวเกมที่เล่นง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ด้านการแต่งกายของตัวละคร
หลักผู้หญิง (Costume) ควรเป็นการแต่งกายที่ทะมัดทะแมง สะดวกในการเคลื่อนไหว ลักษณะของ
ตัวละครหลักผู้หญิง ควรเป็นตัวละครที่มีความมั่นใจ ฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยในระดับเท่ากันกับชนิดของเกม (Genres) ซึ่งควรเป็นชนิดเกมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

จากองค์ประกอบด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านนั้น ผู้วิจัยจะน าไปอภิปรายผลพร้อมสร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัว
ละครหลัก ดังจะกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการ
พัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์พัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนแรก เพ่ือก าหนดนวัตกรรมการ
พัฒนาที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 อนึ่ง ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนที่ 2 เพ่ือตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถ
สร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักนั้นจะได้น ามาเสนอในบทนี้
ต่อไป 
 ดังนั้น การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัยในบทนี้จะด าเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนแรก 
 ส่วนอภิปรายผลการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. การสรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ในส่วนแรกน าสู่การสังเคราะห์
อภิปรายผลการวิจัยเรื่องนี้สร้างการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลท์คอนเทนท์ด้วย
เกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 2. เพ่ือให้สอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่องนี้ในข้อที่ 2 ส่วนที่ 2 คือ ท าการ
ตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัว
ละครหลัก ด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านที่คัดเลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC)  
 
 
 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
  เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนารูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลการวิจัยพบว่ามี 3 ส่วน ดังนี้ 
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  5.1.1.1 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเกมทั่วโลกและ
ของประเทศไทย พบว่า 
   1) ตลาดเกมในตลาดโลกมีแนวโน้มขยายมูลค่าการบริโภคสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกมบนมือถือ (Mobile Game) เติบโตอย่างมากในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 
โดยส าหรับอเมริกายังคงเป็นพ้ืนที่ที่มีรายได้เกมบนมือถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้เกม
คอนโซล เกมเว็บ และเกมออนไลน์ ยังเป็นที่นิยมอย่างสูงจากอิทธิพลเครือข่ายอินเทอร์เน็ท 
   2) ส าหรับตลาดเกมในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตตามตลาดเกมทั่วโลก 
โดยเฉพาะในเกมบนมือถือและเกมออนไลน์ ซึ่งมีผู้เล่นเกมประเภทนี้เป็นจ านวนมาก จากการมีจ านวน
ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เปิดให้บริการเพ่ิมมากขึ้น และจากการที่มียอดบริโภคเกมมากที่สุดจึงมี
แนวโน้มว่าประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
นอกจากนี้ยังพบว่าเกมบนมือถือได้รับความนิยมสูงมาก สอดคล้องกับตลาดเกมทั่วโลกทั้งจากผู้ผลิต
และผู้เล่นเกม เป็นผลจากปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคที่ทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวและการสร้างเกมบนมือ
ถือมีต้นทุนต่ า โดยส่วนมากเน้นเป็นเกมสบายๆ (Casual) มีจ านวนคนเล่นเยอะ ท าง่าย ขายเร็ว เก็บ
เงินได้ไว และท ารายได้จากหลายช่องทางเช่น เป็นเกมเล่นฟรี (Free Games) เพ่ือเอาค่าโฆษณา การ
จ่ายค่าดาวน์โหลด (Pay per Download) แล้วไปขายรายการต่างๆ ในเกม รวมถึงบริษัทค่ายเกม
ต่างๆ หันมาให้ความสนใจ สร้างเกมบนมือถือมากขึ้น และเน้นด้านรูปแบบอีกด้วย เช่น เกมแฟนตาซี 
(Final Fantasy) เกมล่ามังกร (Dragon Quest) 
  5.1.1.2 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
   1) กระแสผู้หญิงที่เป็นผู้เล่นเกมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ตลาดเกมเริ่มให้
ความส าคัญกับการท าตลาดกับผู้หญิงและมีแนวโน้มและความเป็นไปได้ 
   2) ในการสร้างเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้น า ส าหรับประเทศ
ไทยเท่าที่เป็นอยู่มักเป็นเกมที่ผู้หญิงเป็นตัวละครง่ายๆ ไม่ได้เก่งกาจหรือโดดเด่น ตื่นเต้น เช่น เกม
แอร์โฮสเตส เสริฟอาหารบนเครื่องบิน คล้ายกับเกมอาหารเย็น (Dinner Dash) ของต่างประเทศ แต่
ปัจจุบันพบว่าเกมไทยที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้น าก าลังอยู่ในขั้นการพัฒนาที่สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ คือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ โดยน าไป
สร้างและผลิตตั้งแต่การออกแบบ การผลิตเกม การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อ หรือพัฒนาเกม 
การตลาด การจัดจ าหน่ายเกม ด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) ชนิดของเกม (Genres) 2) แนวของ
เกม (Platform) 3) กฎของการเล่นเกม (Rule) 4) กราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 
5) ลักษณะตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main Character) 6) เนื้อหาของเกม (Content) 7) เสียง
พิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and Music) 8) การแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง 
(Costume) 9) ด้านฉาก (Scene)  
  5.1.1.3 โอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
   1) หลายบริษัทภาพยนตร์และค่ายเกมมีความร่วมมือในการน าเนื้อหาและ
ลักษณะของตัวละครที่โดดเด่นของตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงมาสร้างเป็นเกม ซึ่งสามารถถูกน าไปต่อ



163 
 

ยอดเป็นสินค้าที่ระลึกและกลับมาเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ ท านองเดียวกับเกมผีชีวะ (Resident 
Evil) เกมล่าเกม (Hunger Game) ของต่างประเทศ เป็นต้น กรณีประเทศไทยที่เห็นได้ในปัจจุบันคือ
เกมต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกม 400 ที่เป็นแนวแฟนตาซี เลียนแบบเกม 300 การต่อสู้
ของสปาร์ตันจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ จอร์จ มิลเลอร์ แต่น าเอาประวัติศาสตร์ยุคกรุง
ศรีอยุธยาของทหารบ้านอาทมาต จ านวน 400 คน ทั้งชายและหญิงสร้างวีรกรรมปกป้องบ้านเมือง
ต้านทัพพม่าจนตัวตาย ภายใต้การน าของขุนรองปลัดชู ที่หาดหว้าขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่องราวเหมือนกองทัพสปาร์ตัน จ านวน 30 คน สู้กองทัพแขกมัวร์ราวแสนคนจนตัวตายเช่นกัน และ
ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์เช่นเดียวกับที่วีรกรรม 400 คน ทั้งทหารและชาวบ้านอาสาก็ได้ถูกน ามา
สร้างเป็นภาพยนตร์เชิงละครซีรียส์ชื่อ “ขุนรองปงลัดชู” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เช่นกัน 
 โดยสรุปจึงเห็นได้ว่า การสร้างตัวละครผู้หญิงที่ให้ผู้เล่นเกมอาศัยพ้ืนฐานจากภาพยนตร์ 
แม้กระท่ังเรื่องราวการ์ตูนทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักและประสบความส าเร็จทั้งชื่อเสียงและรายได้ 
รวมถึงนิทานพ้ืนบ้าน ตัวอย่างเช่น ไหรทอง เป็นต้น 
   2) ดังนั้น การน าเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าโดยเป็นตัวละครหลักต้องมีการ
สอดแทรกอยู่ในเกมหรือเลียนแบบเกมที่รู้จักและประสบความส าเร็จอยู่แล้วให้ผู้เล่นเกมได้มีความรู้สึก
เชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบให้เกิดการยอมรับได้ง่าย เพราะมีฐานของผู้เล่นเกมเดิมที่ติดในเกมต้นแบบ
มายาวนานและเป็นจ านวนมากอยู่แล้วท าให้ได้ท้ังลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเกมด้วย 
   3) การสร้างเกมท่ีมีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือเป็นตัวละครหลักจึงต้องให้มีลักษณะ
โดดเด่น ชัดเจน มีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็ง (Outstanding Character) ต้องมีการออกแบบกระบวนทัศน์
ให้มีลักษณะเป็นเชิงรูปแบบกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนา น าไปใช้ในการสร้างเกมต้นแบบต่อไป 
 5.1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนแรกเพื่อก าหนด
นวัตกรรมการพัฒนาที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละคร
หลัก 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เล่นเกมให้ความส าคัญองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกเล่น
เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือเป็นตัวละครหลักผู้หญิงเรียงล าดับได้ ดังต่อไปนี้ 
  1) เนื้อหา (Content) อยู่ในระดับสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.5439 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นเนื้อหาที่มีเนื้อหาหลักในการเดินเรื่องที่ชัดเจน  
  2) กราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) อยู่ในระดับรองลงมา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63460 และให้ความเห็นว่า ควรมีภาพ
สวยงาม คมชัด เสมือนจริง 
  3) กฎการเล่นเกม (Rule) อยู่ในระดับรองลงมาอีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9096 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นกฎการเล่นที่ง่าย มีระดับความยาก
ตามระดับ และเทคนิคผู้เล่นเกมเอง 
  ส าหรับล าดับต่อไปจากล าดับ 4 - 9 นั้น จะมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามล าดับดังต่อไปนี้  



164 
 

  4) ฉาก (Scene) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.90690 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นฉากจ าลองเสมือนจริง แนวแฟนตาซี แนวการ์ตูน และใกล้เคียง
กับฉากภาพยนตร์ 
  5) เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and Music) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95570 และให้ความเห็นว่า แนวดนตรีควรสดใส ฟังสบาย 
คลายเครียด หรือตื่นเต้นเร้าใจ ให้เข้ากับเนื้อหาและแนวของเกมด้วยเป็นส าคัญ 
  6) แนวของเกม (Platform) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.948735 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นแนวเกมที่เล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
  7) การแต่งกายของตัวละครหลัก (Costume) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.949859 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นการแต่งกายที่ทะมัดทะแมงในการ
เคลื่อนไหว และให้เข้ากับแนวของเกม พร้อมชวนให้มีการซื้ออุปกรณ์ประกอบการแต่งตัวที่จงใจและ
ราคาไม่แพงนักให้จูงใจเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และผู้เล่นเกมมีส่วนร่วมได้ 
  8) ลักษณะตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main Character) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.029672 และให้ความเห็นว่า ควรเป็นตัวละครผู้หญิงที่มีความ
มั่นใจ สวยเปรี้ยว หรือมีส่วนเว้าส่วนโค้งชัดเจน หากเป็นแนวการ์ตูน ควรน่ารักสดใส หรือแนวแฟนตา
ซีควรมีความสามารถ พลังพิเศษเหนือมนุษย์ ตลอดจนเข้ากับชนิดของเกมและแนวเกม 
  9) ชนิดของเกม (Genres) ถือเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.882402 และให้ความเห็นว่าควรเป็นเกมสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีผู้
เล่นจ านวนมาก สามารถเล่นได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีความสะดวกในการพกพา ราคาไม่แพง 
และมีการให้ทดลองเล่นฟรีในช่วงแรก อีกทั้งสร้างสังคมออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ง่าย มี
ความเพลิดเพลินตลอดเวลา 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลผลการวิจัยครั้งนี้ที่กล่าวมาข้างต้นทั้ งหมด ผู้วิจัยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการณ์ตลาดปัจจุบันของเกมดิจิทัลคอนเท
นท์กระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า 
  5.2.1.1 ตลาดเกมในตลาดโลกและประเทศไทย เป็นไปดังนี ้
   1) ตลาดเกมในตลาดโลกมีแนวโน้มขยายตัว การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเกมมือถือในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี แม้กระท่ังสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้จากเกมบนมือ
ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Superdata Research (2016) Stahl 
and Mass (2006) ที่ศึกษาไว้ก่อนหน้าว่าวิดีโอและเกมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น บนมือถือ บนออนไลน์ 
เป็นต้น จะเป็นแหล่งส าคัญทางรายได้ท่ีสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับธุรกิจและตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ 
   2) ส าหรับตลาดในประเทศไทย ตลาดเกมเจริญเติบโตตามตลาดเกมทั่วโลก 
โดยเฉพาะส่วนของเกมออนไลน์ และเกมบนมือถือ ซึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ 
(Thailand ICT Awards: TICTA) ปี พ.ศ.2014 (ช่อแก้ว ประสมสงค์, 2558) อีกท้ังแนวโน้มที่ประเทศ
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ไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตด้วย โดยเฉพาะเกมบน
มือถือที่สอดคล้องตามตลาดโลก เห็นได้จาก ปอม โชติกุลธนชัย และนันทนาฏ กฤษณจินดา (2558) 
ชี้ให้เห็นถึงเรื่องนี้ได้จากนักพัฒนาเกมของไทยได้พาเกมสัญชาติไทย เช่น เกมกิ้งก่ากินลูกกวาด ติด
อันดับโลกแล้วด้วยทีมพัฒนาที่เป็นคนไทยเพียง 2 คน  
  5.2.1.2 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นั่นเอง พบว่า 
   1) กระแสผู้หญิงที่เป็นนักเล่นเกมมีมากขึ้นจนตลาดเกมทั่วโลกต้องมาจับ
ตลาดเกมเพ่ือผู้หญิงกันมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังเห็นได้จากงานวิจัยของ Jayanth (2014) แสดงให้เห็น
ว่า ผู้เล่นเกมที่เป็นผู้หญิงมีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 52 ของอุตสาหกรรมเกมโดยรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่อุตสา
กรรมเองก็ยังไม่ทราบเลย นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักรยังมีตัวเลขข้อมูลที่ต้องปรับกันใหม่ จากการ
ที่มีนักออกแบบเกมที่เป็นผู้หญิงอยู่ถึงร้อยละ 12 และโปรแกมเมอร์ที่เป็นผู้หญิงก็เพ่ิมมากขึ้นจากร้อย
ละ 3 เป็นอัตราทวีคูณ นอกจากนี้ในเนื้อหาของเกมก็ใช้เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักผู้หญิง
มากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Rajkowska (2014) ที่พบว่า การใช้บุคลิกลักษณะของความ
เป็นหญิงมาสร้างเป็นตัวละครหลักผู้หญิงให้เห็นความเป็นผู้น าของผู้หญิงทัดเทียมชายในเกมนั้นเป็น
แนวโน้มที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเกม โดนเริ่มจากวิดีโอเกมรูปแบบอื่นๆ และบทบาท
ผู้หญิงในเกมก็ยิ่งส าคัญมากขึ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้การสร้างสรรค์ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซึ่งประเทศไทยน ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยตามโมเดล 
THAILAND 4.0 
   2) ส าหรับประเทศไทยก็ได้เจริญเติบโตสอดคล้องกับเกมทั่วโลกจากผลวิจัย
ที่พบว่าเกมไทยใช้ตัวละครหลักผู้หญิงก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตั้งแต่การออกแบบ การผลิตเกม 
การเลือกช่องทาง การเชื่อมต่อหรือการพัฒนาเกม การตลาด การจัดจ าหน่ายเกม มีความสอดคล้อง
กับรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีเรื่อง “สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม” 
(ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน , 2555) นอกจากนี้ จากนโยบาย
ต้องการให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของกิจการซอฟท์แวร์ (Hub of Software) ในภูมิภาค จึงส่งผล
ให้ตลาดเกมของไทยเจริญเติบโตตามอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อีกด้วย (วรรณิภา พิภพไชยาสิทธิ์, 2558) 
และการใช้นโยบายน าการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและตลาดเกมดิจิทัลนี้ยังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Centeno (2013) ด้วย 
   3) โอกาสและความเป็นไปได้ในการน าเกมที่มีตัวละครหลักผู้หญิงมาพัฒนา
เชิงกระบวนทัศน์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่พบว่า ต้องน าองค์ประกอบจากผลการวิจัยในข้อ 2) มาสร้าง
เป็นเกม คือ  1) ชนิดของเกม (Genres) 2) แนวของเกม (Platform) 3) กฎการเล่นเกม (Rule) 4) 
กราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 5) ลักษณะตัวละครหลักผู้หญิง (Female Main 
Character) 6) เนื้อหาของเกม (Content) 7) เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and 
Music) 8) การแต่งกายของตัวละครหลัก (Costume) 9) ด้านฉาก (Scene) มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Connolly, Boyle, MacArthur, Haing and Boyle (2012) ที่มีแนวคิดของการน า
หลายมิติไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างเกม อาทิ เนื้อหาของเกม (Game Content) การออกแบบ
เกม (Game Design) ที่รวมกราฟิกไว้ด้วย หลักการเล่นเกม (Game Discipline) ความเสมือนจริง 
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(Virtual Reality) ที่รวมถึงฉาก (Scene) เอาไว้ด้วย ตลอดจนบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเล่น (Role-
Playing) ซึ่งรวมถึงการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครหลักเพ่ือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายของเกมเข้ามา
เล่น การแต่งกายของตัวละครหลักที่หวังผลต่อยอดการซื้ออุปกรณ์ประกอบบุคลิกในการเล่นเกม เช่น 
เสื้อเกราะ เสื้อคลุม หมวก รองเท้า กางเกง อาวุธ เช่น ดาบ ปืน เป็นต้น และทักษะความเพลิดเพลิน 
(Affective Enjoyment Skills) ประยุกต์ได้กับเพลงประกอบและสียงประกอบ ซึ่งจะสร้างความเร้า
ใจ ตื่นเต้น และพฤติกรรมอารมณ์อ่ืนในการเล่น 
  (1) สรุปผลการวิจัยที่พบว่า หลายค่ายเกมร่วมมือกับบริษัทภาพยนตร์ไป
สร้างเกมโดยน าเนื้อหาและลักษณะโดดเด่นของตัวละครหลักหญิงสอดแทรกหรือเลียนแบบที่รู้จักและ
ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว ตลอดจนน านิทานพ้ืนบ้าน เช่น ไกรทอง หรือเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
ด้วย ตัวอย่างเช่น เกม 400 จากเรื่องของ ขุนรองปลัดชู ซึ่งเลียบแบบเกม 300 ที่น าเนื้อหามาจาก
ภาพยนตร์เรื่อง 300 การต่อสู้ของชาวสปาร์ตันและความร้ายกาจของแม่ทัพหญิงชาวเปอร์เซีย มีความ
สอดคล้องงานของ ช่อแก้ว ประสงค์สม (2558) ปอม โชติกุลธนชัย และนันทนาฏ กฤษณจินดา 
(2558)  
  (2) นอกจากนี้ จากสรุปผลการวิจัยที่พบสืบเนื่องจากข้อ (1) ท าให้เกิด
แนวทางสร้างลูกค้าจากความรู้สึกเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบให้เกิดการยอมรับได้ง่าย เพราะมีฐานของ
ผู้เล่นเกมเดิมที่ติดเกมต้นแบบ อาทิ เกม (Lara Croft) เกมผีชีวะ (Resident Evil) เกม 300 เกมล่า
เกม (Hunger Game) ฯลฯ ตลอดจนถึงลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเล่นเกม ดังที่ปรากฏผลการวิจัยของ 
Clapperstone (2012) ที่เห็นว่าลูกค้าดังที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะสร้างชุมชนออนไลน์และสังคม
ออนไลน์ให้เกิดข้ึน 
  (3) สรุปผลการวิจัยที่พบว่าการสร้างตัวละครหลักผู้หญิงต้องมีลักษณะ
โดดเด่น ชัดเจน มีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ Raikowska (2014) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการใช้เกมดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยตัวละครหลักผู้หญิงต้องมีเอกลักษณ์ที่ท าให้ผู้เล่นเกม
เกิดการปฏิสังสรรค์กับผู้เล่นได้ง่าย ด้วยการน าตัวละครหลักผู้หญิงที่ประสบความส าเร็จในเกมที่มา
จากภาพยนตร์ เช่น Lara Croft ผีชีวะ (Resident Evil) เกมล่าเกม (The Hunger Game) มาสร้าง
เป็นแนวเกม เช่น Lara Croft และมาสร้างแนวเกมที่ เรี ยกว่า เกมแอ็คชั่นผจญภัย (Action 
Adventure Game) เป็นเกมที่มีการผสมผสานระหว่างการไขปริศนาและรวบรวมสิ่งของ เกมล่าเกม
มาสร้างเกมแอคชั่นหลบหลีก (Stealth-Based Game) เป็นเกมแอ็คชั่นไม่เน้นบุกตะลุยและจะหลอก
ล่อหลบหลีกฝ่ายศัตรูเพ่ือชนะอุปสรรค ท าให้ผู้เล่นเกมต้องใช้ความอดทนสูงและต้องอ่านความ
เคลื่อนไหวศัตรูให้ออก เป็นต้น จากผลการวิจัยข้างต้นนี้จะน าสู่ผลการวิจัยในการออกแบบกระบวน
ทัศน์ให้มีรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาไปใช้ในการสร้างเกมซึ่งต้นแบบที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัว
ละครหลักผู้หญิงด้วยเกมของไทยเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับ Sam Aivot 
(2015) ที่ให้แนวคิดของการใช้การตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยการขายเนื้อหา (Content Marketing) 
เชื่อมโยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าธุรกิจของโลกดิจิทัลปัจจุบัน ซึ่งหลีกไม่พ้นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กับสื่อสังคม (Social Media) เป็นไปตามแนวคิดของ Van, Eenhuizen & Veris, (2011) 
ด้วยที่มีแนวคิดว่าสื่อสังคมครองโลกปัจจุบันด้วยกระแสเกมและอี -คอมเมอร์ซ (E-commerce) 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคอนเทนท์ ที่ประยุกต์กับงานวิจัยนี้คือ เนื้อหาของเกม แนวของเกม กฎการ
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เล่นเกม ความเสมือนจริงที่ปรากฏในเกม และชนิดของเกม รวมถึงการสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าเนื้อหา 
ซึ่งสามารถประยุกต์ได้กับการใช้ตัวละครหลักผู้หญิงในเกม การแต่งกายของตัวละครหลักของผู้หญิงใน
เกม เป็นต้น ที่มีความสอดคล้องแนวคิดการสร้างฐานลูกค้าเล่นเกมตามที่ Clapperstone (2012) ได้
ศึกษาไว้ท านองเดียวกับ Venkatesh (2004) และการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Williamson, 
(2011)  
 5.2.2 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การออกแบบกระบวนทัศน์นวัตกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่
มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก  
  การสร้างนวัตกรรมเชิงเกมต้นแบบ (Prototype) ด้วยกระบวนทัศน์ จากผลการวิจัย
ของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาพิจารณาร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณด้วย 
เพ่ือให้ครบวิธีการวิจัยของงานวิจัยนี้ที่เป็นการผสานวิธีและการออกแบบกระบวนทัศน์นวัตกรรมเกม
ดิจิทัลคอนเทนท์กระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องตามแนวคิดของ 
Warren (2000) และ Alexander (1978) นั้น ควรต้องออกแบบจากการสร้างเป็นแบบแผนเชิง
นวัตกรรมแนวคิดด้วยการใช้ภาษา ซึ่งเมื่อรวมทุกค าของภาษาที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนทัศน์
แล้ว สามารถสร้างรูปธรรมหรือเป็นต้นแบบที่จะน าไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเชิง
สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากผลการวิจัยและการอภิปรายผลสามารถสร้างรูปแบบ
เชิงวิสัยทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ที่เรียกว่า 
MASCARA MODEL ขึ้นได้ ดังนี้   
 

 
 
ภาพที่ 5.1 แสดง MASCARA MODEL รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์

ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 

โดยที่ “MASCARA MODEL” ประกอบด้วยค าส าคัญที่แสดงองค์ประกอบในรูปแบบเชิง
วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้ คือ  

   M =  Mobile 

 Genres
 Content,Rule
Graphic and Sound 
 EffectPlatform
 Channel
 Character
 Target

MASCARA
Mobile

Approachable
Sensational

Casual
Accessible
Remarkable

Amuse

ต้นแบบของเกมที่มีผู้หญิง
ตัวเป็นละครหลักที่

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
(Game Prototype)
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  A  =  Approachable 
  S  =  Sensational 
  C  =  Casual 
  A  =  Accessible 
  R  =  Remarkable 
  A  =  Amuse 
จาก “MASCARA MODEL” นี้ ผู้วิจัยขอแยกส่วนอธิบายเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ 

2 ในส่วนที่ 2 ของงานวิจัยนี้ ดังนี้ 
1. จากแนวคิดข้างต้นดังกล่าว สามารถสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนา

ดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่จะน าไปออกแบบเกมต้นแบบ (Prototype) ด้วยรูปแบบ
เชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนา ที่เรียกว่า “MASCARA MODEL” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    M =  Mobile  สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย 
  A  =  Approachable เข้าถึงได้ง่าย 
  S  =  Sensational กระตุ้นความรู้สึก 
  C  =  Casual  เป็นสิ่งที่เรียบง่าย 
  A  =  Accessible เข้าหาได้ง่าย 
  R  =  Remarkable น่าทึ่ง 
  A  =  Amuse  ท าให้เพลิดเพลิน 
โดย “MASCARA MODEL”  มีองค์ประกอบสัมพันธ์กันส่งผลต่อการเลือกเล่นเกมที่มีผู้หญิง

เป็นผู้น าหรือตัวละครหลัก ดังนี้ 
M คือ Mobile (สามารถเคลื่อนที่ง่าย) น าติดตัวไปได้ ซึ่งก็คือสมาร์ทโฟน และแทปเลท 

สามารถเข้าถึงตัวผู้เล่นเกมได้ง่าย ปัจจุบันเกมบนมือถือหรือสมาร์ทโฟน สร้างความดึงดูดจูงใจให้ผู้
ตัดสินใจเข้ามาเล่นเกมได้ง่าย และมีความสุขกับการเล่นเกมในโลกส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นการสร้าง
เกมกระแสวัฒนธรรมสตรีนิยม จึงต้องมีการพัฒนาสร้างเกมต้นแบบ เน้นเกมบนมือถือเป็นหลัก 

A คือ Approachable (เข้าถึงได้ง่าย) มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา (Content) และ
กฎการเล่นเกม (Rule) โดยสร้างเนื้อหาให้มีความสนุกและมีการแข่งขันพร้อมวัตถุประสงค์การเล่น
เกมชัดเจน และมีการออกแบบโดยใช้ภาพมากกว่าข้อความ โดยมีภาพคมชัดเจน เสมือนจริง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 

S คือ Sensational (กระตุ้นความรู้สึก) ปลุกเร้าอารมณ์ ซ่ึงในองคป์ระกอบของกระบวนทัศน์
นวัตกรรมนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกราฟิกและการออกแบบ ทั้งการใช้สี ตัวอักษร กราฟิก จนถึงฉาก 
(Scene) ที่ต้องจ าลองเสมือนจริง และแนวที่ผู้เล่นเกมนิยมตัดสินใจเข้าเล่นง่าย อาทิ แนวแฟนตาซี 
แนวการ์ตูน แนวแอ็คชั่น เป็นต้น โดยจะต้องให้มีความใกล้เคียงกับฉากภาพยนตร์ สามารถสร้าง
อารมณ์ร่วม คล้อยตาม เพลิดเพลิน ไม่เบื่อ และสนุกต่อเนื่องตลอดเวลาในการเล่นเกม ตลอดจนถึง
เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect and Music) เสริมความเร้าใจ ตื่นเต้น ให้เข้ากับเนื้อหา 
(Content) และแนวของเกม (Platform) 
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C คือ Casual (เป็นสิ่งที่ง่าย) ไม่ซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับแนวของเกม (Platform) ที่เล่น
ง่าย สามารถเล่นจบได้ในเวลาอันสั้น และไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก มีความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับและ
เทคนิคผู้เล่นเกมเองให้เกิดความตื่นเต้น เร้าใจ ที่ภาษาของเกมเรียกว่า ด่าน (Level) โดยมีรางวัลแต่
ละด่านเป็นสิ่งล่อใจให้เล่นต่อเนื่อง ซึ่งไม่ยึดติดกฎกติกาของเกม  

A คือ Accessible (เข้าหาได้ง่าย) เกี่ยวข้องกับช่องทางการเข้าถึงเกม (Channel) ไดง้่ายที่ไร้
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่และเวลาคือ อินเทอร์เน็ท และเกมบนมือถือ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ ดาวน์
โหลดได้ง่าย ช าระเงินง่าย เป็นการผลักดันแรงจูงใจผู้เล่น และยังขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวางอีกด้วย 

R คือ Remarkable (น่าทึ่ง) เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวละครหลักผู้หญิง (Character) ขึ้นให้
โดดเด่น โดนใจ เพ่ือให้เพลิดเพลินอยากเล่น อยากติดตาม ตลอดจน การแต่งกายของตัวละครหลัก
ผู้หญิง (Costume) ซึ่งมีการจูงใจให้ผู้เล่นออกแบบให้เข้ากับเนื้อหาลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง 
เช่น แนวเซ็กซี่ น่ารัก สดใส แนวโชว์สัดส่วน หรือเป็นอัตลักษณ์ของแนวเกม โดยเฉพาะในงานวิจัยนี้ 
พบว่า กระแสวัฒนธรรมสตรีนิยมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของเกมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยต้องใส่ความ
เป็นไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทยทางวัฒนธรรม ขนบประเพณี จนถึงประวัติศาสตร์ เป็นต้น และ
ระดับความยากง่ายของเกม และยังเป็นรายได้ท่ีเกี่ยวเนื่องจากเกมอีกด้วย 

A คือ Amuse (ท าให้เพลิดเพลิน) เกี่ยวข้องกับชนิดของเกม (Genres) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
เหมือนเป็นองค์ประกอบส่วนสรุปจากทั้งหมดที่ผ่านมาเพ่ือให้ผู้เล่นเกมเกิดการเสพติดเกม เล่นอย่าง
ต่อเนื่อง และกลับมาเล่นซ้ าอีก เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบผู้ภักดี (Loyalty) ให้กับผู้เข้ามาเล่น
เกมขึ้น ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์ของผู้เล่นเกมในความสนุกเพลิดเพลิน เร้า
อารมณ์ได้ตลอดเวลา รวมถึงสร้างสังคมออนไลน์ให้กับผู้เล่น ตลอดจนการจูงใจให้ทดลองเล่นฟรีก่อน
ตัดสินใจเล่นได้ในช่วงแรกด้วย 

จากรูปแบบกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดังกล่าวมาข้างต้นของ “MASCARA MODEL” 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) สามารถน าไปสร้าง
เป็นต้นแบบได้ จึงต้องตรวจสอบยืนยันว่า รูปแบบกระบวนทัศน์ “MASCARA MODEL” ดังกล่าว 
ยืนยันในการเป็นรูปแบบแท้จริงของการเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม เพ่ือสร้างต้นแบบเกมที่มีผู้หญิงเป็น
ผู้น า หรือตัวละครหลักได้ ดังปรากฏในรายละเอียดหัวข้อต่อไปของงานวิจัยนี้ 

2. การตรวจสอบรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่
มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก  
 จากการสรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ในส่วนแรกสู่การสังเคราะห์
อภิปรายผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยการสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
ที่เรียกว่า “MASCARA MODEL” ดังกล่าวมาแล้วในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 1 เพ่ือให้เกิดผลน าไปใช้ได้
ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวมาจัดหมวดหมู่ สร้างเป็นแบบสอบถามใน
รูปตาราง และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่คัดเลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
ของค่าความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่พิจารณาค่าความตรงเชิงเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้แก่ 
 1. คุณบัณฑิต ทองดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า ร่วมกับ  



170 
 

     ดร.กิตติมศักดิ์ ปรัชญา ปิ่นแก้ว น าเกมมาใช้กับการสร้าง 
     กระแสความนิยมให้กับภาพยนตร์ อาทิ ชอคโกแลต  

     องค์บาก ต้มย ากุ้ง เหล็กไหล และส้มต า และเป็นอดีต 
     นายกสมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ 
2. คุณกุลเทพ นฤหล้า  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ เพ่ือการท า 
     ธุรกิจระดับเอเชีย-แปซิฟิก และฮอลลีวู๊ด 
3. ดร.พยงค์ มูลวาปี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ เพ่ือการท า 
     ธุรกิจเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น า 
4. คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ระดับ 
     โลก จากสมาคมภาพยนตร์ (รวมเกมเป็นวิดีทัศน์แต่จัดอยู่ 
     ในหมวดภาพยนตร์) ของสหรัฐอเมริกา ประจ าภาคพ้ืน 
     เอเชีย-แปซิฟิก (Motion Picture Association Asia- 
     Pasific Region) 
5. ดร.อมร ถุงสุวรรณ  ผู้อ านวยการโครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ส าหรับผลการตรวจสอบรูปแบบ จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางแสดงค่าดัชนี 

ความสอดคล้องจากแบบสอบถาม ต่อไปนี้ 
 จากแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเชิงวิสัยทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์
ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัว ปรากฏผลตามตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเชิง

วิสัยทัศน์นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 

(N=5) 
แปลผล 

 
หมายเหตุ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 
M-Mobile 

1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
6 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
7 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Approchable 
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1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 0 1 0.80 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

S-Sensational 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

 
ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 

(N=5) 
แปลผล 

 
หมายเหตุ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 
C-Causal 

1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Accessible 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 0 1 0.80 สอดคล้อง  

R-Remarkable 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Amuse 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
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5 1 1 1 1 0 0.80 สอดคล้อง  
 
 จากผลการตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์
ของเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน 
ให้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ทุกองค์ประกอบในลักษณะค าส าคัญ ( IOC>0.50) จึงสรุปได้
ว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเกมต้นแบบ ในรูปแบบการพัฒนาเชิงกระบวน
ทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.3.1.1 ด้านการตลาด แนะให้คู่ค้าที่เก่ียวข้อง อาทิ ด้านภาพยนตร์ ด้านการกีฬา และ
เกม น าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้วยการวิจัยศึกษาภาคสนามด้วยการลงตลาด 
พิจารณาว่าในฐานะนักพัฒนาด้านเกมไทย (Developer) ซึ่งเชี่ยวชาญการผลิต เราสามารถท าตลาด
เองได้หรือไม่ จุดคุ้มทุนเป็นอย่างไร อาจเน้นที่การผลิ5.2 อภิปรายผลเซ็นสัญญากับคู่ค้า เช่น การท า
เกมส่งเสริมการขายและสื่อสารการตลาดให้กับสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ หรือขายเกมให้กับค่ายเกมหรือ
ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ตลอดจนใช้ช่วยทางด้านเครื่องมือทางเทคโนโลยีการกีฬาหรือสุขภาพได้ 
ดังที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ในข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา เป็นต้น 
 5.3.1.2 ใช้องค์ประกอบของ MASCARA MODEL นี้ท าการสื่อสารทางธุรกิจและ
การตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ เน้นไปที่บนกลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Instagram App 
Online เป็นต้น โดยสร้าง Fanpage หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ (Online Community) ส าหรับเป็น
แหล่งรวบรวมข่าวสารเป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมของเกม การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
การตลาดอ่ืนๆ บน Facebook หรือการสร้าง Application ส าหรับแสดงให้กลุ่มสังคมออนไลน์อ่ืน
เห็นว่าผู้เล่นก าลังเล่นเกมนั้นๆ อยู่ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นหรือใช้การสื่อสารโฆษณา
บน Banner เป็นต้น 
 5.3.1.3 บริษัทผู้ให้บริการจึงไม่ควรน าระบบการเก็บค่าบริการก่อนเล่นมาใช้ ส่วนผู้
เล่นยังให้ความส าคัญในเรื่องราคาของบัตรเติมเงินที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป และ
ราคาของไอเทมหรือสิ่งของภายในเกมมีความเหมาะสมและยุติธรรม ดังนั้นผู้ให้บริการสามารถใช้กล
ยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยการสื่อสารการตลาดได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากผู้เล่นไม่มี
อุปสรรคทางด้านราคามากนัก 
 5.3.1.4 ตลาดเกมในต่างประเทสนั้นมีมูลค่ามหาศาล ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญเรื่อง
ลิขสิทธิ์มากขึ้นก็ยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจเกมและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ในระยะยาวได้ ด้วยการน า
ผลการวิจัยนี้ไปสร้างเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจและการตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศไทยเอง สามารถจะเป็น
จุดเริ่มต้นให้อุตสาหกรรม “ซอฟท์แวร์เกมไทย” ตลอดจนนักพัฒนาเกมไทยสามารถเติบโตได้ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลกต่อไป 
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 5.3.1.5 น าไปเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลคอนเทนท์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้วาง
เป็นแนวทางหรือจัดท ายุทธ์ศาสตร์เพ่ือหาทางส่งเสริมเกมต้นแบบจากผลวิจัยนี้  
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด ซอฟท์แวร์เกมกับความ
เกี่ยวข้องของธุรกิจอ่ืนๆ ในเชิงลึกและต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสตลาดเกมทั้งในประเทศและตลาดโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยรอบด้าน และปัจจุบันเกมถูกน าไปใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ืนได้อีก 
เช่น ทางการกีฬา การแพทย์ โดยเฉพาะเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุมากกว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยท างาน
แต่เพียงอย่างเดียวดังเป็นกระแสในปัจจุบัน 
 5.3.2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครด าเนินเรื่องหลัก
จากเกมทั่วโลกที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์กับธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพ่ือยืนยันผลการวิจัย
ในครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักของเกมที่
เป็นผู้หญิง ผู้วิจัยขอให้นิยามว่า เกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าหรือตัวละครหลักว่า ชีโร่ (She หมายถึง ผู้หญิง 
ro มาจาก Hero หรือความเป็นผู้น า ซึ่งได้แนวคิดจากเกมประสบความส าเร็จมาแล้ว อาทิ ลารา 
คอฟท์ ผีชีวะ เกมล่าเกม ตลอดจนล่าสุด วันเดอร์วีแมน) และให้เห็นความเป็นไปได้ ผู้วิจัยได้น าไป
เผยแพร่ในงานบทความทางการวิจัยเพ่ือส าเร็จการศึกษานี้ในหลายเวทีวิชาการ โดยเฉพาะได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวข้างต้น นี้เด่นชัดคือ International Research 
Conference ที่นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Game for Exercise and Sport Science, 
School of Health Sciences, University Sains Malaysia 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ 

ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 

ค าชี้แจง 
 การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกม
ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของดิจิทัลคอนเทนท์รูปแบบเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเพ่ือสร้างรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์เพ่ือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอน
เทนท์ในรูปแบบเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักท่ีสามารถน าไปสร้างเป็นเกมต้นแบบต่อไปได ้
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Opened End) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ในภาพกว้าง โดยมีข้อค าถามแบ่งเป็น 3 ตอน ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณท่านละ 1 ชั่วโมง 
ซึ่งผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็น
ความลับ วิเคราะห์ และน าเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ให้บันทึกค าสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์/สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมเกม 
 1.1 สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเกมโลกและประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 1.2 พฤติกรรมการเล่นเกมของคนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 2.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระแสผู้หญิงหรืออิทธิพลสตรีกับเศรษฐกิจ
ตลาดโลก (The Female Economy) 
 2.2 ในมุมมองของท่าน การผลิตเกมไทยที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร 
 2.3 องค์ประกอบของเกมที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่สามารถสร้าง
กระบวนทัศน์เพือการพัฒนา 
  2.3.1 ชนิดของเกม (Game Genres) 
  2.3.2 แนวของเกม (Platform) 
  2.3.3 เนื้อหาของเกม (Content) 
  2.3.4 กฎการเล่นเกม (Rule) 
  2.3.5 ฉากและกราฟิก ((Scene and Graphic) 
  2.3.6 ลักษณะของตัวละครผู้หญิง (Female Main Character) 
  2.3.7 เสียงพิเศษและเพลงประกอบ (Sound Effect/Music) 
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการการพัฒนาเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 3.1 โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะน าตัวละครหลักผู้หญิงในการด าเนินเรื่องในเกมเป็น
อย่างไร 
 3.2 การน าเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักควรสร้างลูกค้าอย่างไร 
 3.3 การสร้างเกมท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักควรเป็นอย่างไร 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 

 
ค าชี้แจง 
 การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิง
เป็นตัวละครหลักมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่
สามารถน าไปลสร้างเกมต้นแบบด้วยเกมที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 
 แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพ่ือให้ท่านตอบค าถามใน

ลักษณะของการจัดล าดับความส าคัญในข้อค าถามแต่ละข้อ โดยผู้วิจัยก าหนดค่าของระดับความ
คิดเห็นไว้ 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 4 หมายถึง  มีความส าคัญมาก 
 3 หมายถึง  ค่อนข้างมีความส าคัญ 
 2 หมายถึง  ค่อนข้างไม่มีความส าคัญ 
 1 หมายถึง  ไม่มีความส าคัญ 
แบบสอบถามชุดนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นความลับวิเคราะห์ประมวลตามหลักการทางสถิติ และน าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาดังกล่าว 
จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

 
     ขอแสดงความนับถือ 
         นางสาวเพ็ญประภา เกื้อชาติ 
      ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
1.1 เพศ 
 ชาย  หญิง 
 
1.2 อาย ุ
 ต่ ากว่า 15 ปี  15-19 ปี  20-24 ปี  25-29 ปี 
 30-34 ปี  35-39 ปี  40-45 ปี  45 ปีขึ้นไป 
 
1.3 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช./ปวส. 
 ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
1.4 รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 5,000 - 15,000  15,001 - 20,000 บาท 
 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 
 
1.5 อาชีพ 
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 รับจ้างทั่วไป   พนักงานบริษัทเอกชน  
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ว่างงาน   อ่ืนๆ..................................... 
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ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

(4 = มีความส าคัญมาก 3 = ค่อนข้างมีความส าคัญมาก  
 2 = ค่อนข้างไม่มีความส าคัญ 1 = ไม่มีความส าคัญ) 
 

ความส าคัญของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมของผู้บริโภค 4 3 2 1 
1. ชนิดของเกม (Genres) 
    1.1 เกมมีความสะดวกในการพกพา ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่     
    1.2 เกมเข้าถึงง่าย มีจ านวนผู้เล่นมาก     
    1.3 เกมที่มีราคาไม่แพง หรือมีให้ทดลองเล่นฟรีในช่วงแรก     
    1.4 เกมที่สร้างสังคมออนไลน์ได้ เกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุย     
2. แนวของเกม (Platform) 
    2.1 แนวเกมที่ท าให้ผู้เล่นเกมมีจินตนาการ รู้สึกมีส่วนร่วม เหมือนได้สร้างโลก 
         เสมือนจริง 

    

    2.2 แนวเกมที่เล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ตัวละครน่ารักหลากหลาย ให้ความรู้สึก 
         ผ่อนคลาย 

    

    2.3 แนวเกมมุมมองบุคคลที่ 1 หรือ 3 ตื่นเต้น บู๊ ลุย เร้าใจ     
    2.4 แนวเกมเสมือนจริง น่ากลัง น่าค้นหา     
3. กฎการเล่นเกม (Rule) 
    3.1 กฎการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละด่าน     
    3.2 กฎการเล่นให้มีการพัฒนารวมทีมกัน รวบรวมคนมีความสามารถเฉพาะตัว 
         แตกต่างกัน 

    

    3.3 กฎการเล่นที่ให้ผู้เล่นคาดเดาไม่ได้ หรือหักมุม     
    3.4 กฎการเล่นมีวัตถุประสงค์ชัดเจน และสร้างให้มีการสิ้นสุดเกม  
         (Game Over) 

    

4. กราฟิกและการออกแบบ (Graphic and Design) 
    4.1 กราฟิกภาพสวยงาม คมชัด เสมือนจริง     
    4.2 กราฟิกภาพมีลักษณะสวยจนเกินโลกแห่งความจริง     
    4.3 กราฟิกภาพสีสันสดใส     
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ตาราง (ต่อ)  

ความส าคัญของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมของผู้บริโภค 4 3 2 1 
5. ลักษณะของตัวละครผู้หญิง (Female Main Character) 
    5.1 ตัวละครผู้หญิงสวย ไม่เซ็กซี่มาก ไม่เน้นสัดส่วน มีความม่ันใจ ฉลาด  
         แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ 

    

    5.2 ตัวละครผู้หญิงสวย เปรี้ยว มีส่วนเว้าส่วนโค้งชัดเจน มีความมั่นใจ ฉลาด  
         แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ 

    

    5.3 ตัวละครผู้หญิงแนวการ์ตูน น่ารัก สดใส     
    5.4 ตัวละครผู้หญิงที่ดูธรรมดา แต่มีความสามารถ พลังพิเศษเหนือมนุษย์     
    5.5 ตัวละครเป็นสัตว์ หรือตัวการ์ตูนสมมติที่เป็นเพศหญิง     
6. เนื้อหา (Content) 
    6.1 เนื้อหาหลักในการเดินเรื่องที่ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เข้าใจง่าย     
    6.2 เนื้อหามาจากเรื่องราวในชีวิตประจ าวันทั่วๆ ไปรอบตัว     
    6.3 เนื้อหามาจากเค้าเรื่องจริงที่มีข้อมูลหลักฐานประกอบ หรือมีประวัติศาสตร์ 
         ที่น ามาดัดแปลง 

    

    6.4 เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่มีชื่อเสียง     
    6.5 เนื้อหาที่มาจากเรื่องสมมติ เหนือจินตนาการ     
7. เพลงประกอบและเสียงพิเศษ (Music and Sound Effect) 
    7.1 แนวดนตรีตื่นเต้น เร้าใจ (Hardcore/Heavy Metal)     
    7.2 เน้นเสียงบรรยากาศ และเอฟเฟกต์ชัดเจนมากกว่าเสียงดนตรีประกอบ     
    7.3 แนวดนตรีสดใส ฟังสบาย คลายเครียด     
8. การแต่งกายของตัวละครหญิง (Costume) 
    8.1 การแต่งกายทะมัดทะแมง สะดวกในการเคลื่อนไหว     
    8.2 การแต่งกายร่วมสมัย ตามแฟชั่น     
    8.3 การแต่งกายเน้นสัดส่วน โค้งเว้า ออกแนวเซ็กซี่     
    8.4 การแต่งกายมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปผสมอยู่บ้างเล็กน้อย  
         อาจปรับประยุกต์ได้ 

    

    8.5 การแต่งกายเหนือจินตนาการ ล้ ายุค แฟนตาซี     
    8.6 การแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น น่ารัก สดใส     
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ตาราง (ต่อ)  

ความส าคัญของเกมที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมของผู้บริโภค 4 3 2 1 
9. ฉาก (Scene) 
    9.1 ฉากเป็นสถานที่ส าคัญของโลกท่ีมีอยู่จริงๆ เช่น หอเอนเมืองปิซ่า  
         ทะเลทรายโมฮาวี หอไอเฟล เป็นต้น 

    

    9.2 ฉากที่แสดงถึงสถานที่ส าคัญในประเทศไทย หรือลักษณะเด่นของจังหวัด 
         ต่างๆ ใส่ความเป็นไทยเข้าไป เช่น หัวล าโพง วัดพระแก้ว พระธาตุพนม  
         บ้านเรือนไทย เป็นต้น 

    

    9.3 ฉากเป็นฉากท่ีสร้างข้ึนจากจินตนาการเหนือจริง เช่น อวกาศ ก้อนเมฆ  
         เมืองลับแล เป็นต้น 

    

    9.4 ฉากเป็นฉากท่ีจ าลองเสมือนจริง แนวการ์ตูน แฟนตาซี เช่น ทุ่งหญ้า ป่าไม้  
         แม่น้ า ทะเล เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ 
การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก โดยการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) เพ่ือพิจารณาหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
หรือเนื้อหา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการสร้างค าส าคัญจากหมวดหมู่ที่ใช้ค าว่า “องค์ประกอบ
ในลักษณะค าส าคัญ” ในงานวิจัยนี้ ซึ่งจากผลการประเมินรูปแบบเชิงวิสัยทัศน์แล้วจะน าไปสู่การ
เตรียมการเป็นรูปแบบในลักษณะแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เพ่ือน าไปสร้างเป็นต้นแบบเกมที่มี
ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักได้ต่อไป 
 ทั้งนี้แบบสอบถามนี้มีด้วยกัน 5 ภาค หรือ 5 หมวดหมู่ ประกอบด้วยข้อค าถามย่อยในแต่
ละภาค ตามปรากฏในส่วนของแบบสอบถาม เพ่ือให้ท่านตอบค าถามในลักษณะแสดงความเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับข้อค าถามแต่ละข้อ โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  ให้คะแนน  +1 เมื่อท่านเห็นด้วยว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   0 เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน  -1 เมื่อท่านไม่เห็นด้วยว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการตอบค าถามทั้งหมดประมาณ 10-15 นาที ซึ่งผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นความลับ 
วิเคราะห์ประมวลผลตามหลักการทางสถิติและน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเชิงวิสัยทัศน์ จึง     
เรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาดังกล่าว จักเป็น
พระคุณยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
            นางสาวเพ็ญประภา เกื้อชาติ 
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ค าชี้แจง: โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา เพ่ือตรวจสอ
และประเมินรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก
“MASCARA MADEL” ตามค าส าคัญที่ก าหนดเป็นหมวดหมู่ไว้ในค าว่าองค์ประกอบในลักษณะเป็นค า
ส าคัญ (Key Words) ในรูปแบบองค์ประกอบนั้นๆ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโปรดระบุ 
 

รูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนท์ท่ีมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก 

“MASCARA MADEL” 

เห็น
ด้วย 
+1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น
ด้วย 
1 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบในลักษณะเป็นค าส าคัญ     
M-Mobile     
1. เน้นน าติดตัวไปได้ง่าย อาทิ สมาร์ทโฟน   
   แทปเลท โทรศัพท์มือถือ 

    

2. เป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ง่าย คือ เป็นเกม 
   บนมือถือ 

    

3. สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้โดยตรง     
4. สร้างสังคมออนไลน์     
5. ต้นทุนการผลิตต่ า     
6. มีมูลค่าในทุกห่วงโซ่อุตสาหกรรม/เศรษฐกิจ 
   ดิจิทัลคอนเทนท์ 

    

7. มีความสุขที่เล่นเกมในความครอบครองของ 
   ตนเอง 

    

A-Approchable     
1. เป็นยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหาของเกมและ 
   กฎการเล่นเกม 

    

2. สามารถเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่าย     
3. เนื้อหาสนุกและมีวัตถุประสงค์ในเกมที่
ชัดเจนพร้อมมีการแข่งขันด้วย 
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รูปแบบการจัดการสื่อสารพิพิธภัณฑ์ 
อุทยานการเรียนรู้ที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เห็น
ด้วย 
+1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น
ด้วย 
1 

ข้อเสนอแนะ 

A-Approchable     
4. ออกแบบโดยใช้ภาพมากกว่าข้อความ      
5. มีกราฟฟิกภาพคมชัดเสมือนจริง     
S-Sensational     
1. กระตุ้นความรู้สึก     
2. เกี่ยวข้องกับกราฟฟิก การออกแบบ และ 
   ฉาก 

    

3. ฉากออกแบบให้ใกล้เคียงกับฉากภาพยนตร์ 
   ให้เข้ากับแนวของเกม 

    

4. เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบและเสียง 
   ประกอบที่ต้องเสริมความเร้าใจให้เข้ากับ  
   เนื้อหาและแนวของเกม 

    

5. สร้างอารมณ์ร่วม เพลิดเพลิน ไม่ให้เบื่อ     
C-Casual     
1. เป็นสิ่งที่ง่าย     
2. เกี่ยวข้องกับแนวของเกม     
3. ให้เล่นง่าย เล่นจบได้ในเวลาอันสั้น และไม้ 
   ต้องใช้ทักษะมาก 

    

4. มีความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับและเทคนิคผู้ 
   เล่น 

    

5. มีสิ่งล่อใจด้วยรางวัลทุกระดับ หรือแต่ละ 
   ด้าน 

    

A-Accessible     
1. เข้าหาได้ง่าย     
2. เกี่ยวข้องกับช่องทางเข้าถึงเกม (Channel)     
3. โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ ดาวน์โหลด 
   ง่าย ช าระเงินง่าย 
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รูปแบบการจัดการสื่อสารพิพิธภัณฑ์ 
อุทยานการเรียนรู้ที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เห็น
ด้วย 
+1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น
ด้วย 
1 

ข้อเสนอแนะ 

A-Accessible     
4. ไร้ข้อจ ากัดของพ้ืนที่และเวลาคืออินเทอร์ 
   เน็ทและเกมบนมือถือ 

    

5. เลือกเล่นง่ายและขยายฐานลูกค้าอย่าง 
   ต่อเนื่องและกว้างขวาง สร้างลูกค้าเดิมและ 
   ลูกค้าใหม่ พร้อมสร้างสังคมออนไลน์ 

    

R-Remarkable     
1. มีความน่าทึ่งทั้งการแต่งกายและชื่อตัวละคร     
2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ จดจ าได้ง่าย โดยใช้ 
   อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

    

3. เป็นยุทธศาสตร์ด้านการแต่งกายของตัว  
   ละครหลักผู้หญิง 

    

4. ช่วยสร้างการรับรู้และต่อยอดให้กับอุปกรณ์ 
   ประกอบบุคลิกในการเล่นเกม 

    

5. ควรเป็นแนวสดใสน่ารัก ไม่เซ็กซี่ และเน้น 
   สัดส่วนมาก 

    

A-Amuse     
1. ท าให้เพลิดเพลิน เกี่ยวข้องกับชนิดของเกม     
2. เป็นยุทธศาสตร์ด้านสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบ 
   ผู้ภักด ี

    

3. เป็นการบูรณา MASCA ที่เป็นองค์ประกอบ 
   ข้างต้นทั้งหมด 

    

4. สร้างสังคมออนไลน์ให้กับผู้เล่นเกม     
5. การจูงใจให้ทดลองเล่นฟรีในช่วงแรก     

  
 จากแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ A-Accessible ปรากฏผลตามตารางสรุปค่าดัชนีความ
สอดคล้องของความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้ 
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 ตารางแสดงการสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเชิง
กระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก “MASCARA MODEL” 
 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 

(N=5) 
แปลผล 

 
หมายเหตุ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 
M-Mobile 

1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
6 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
7 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Approchable 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 0 1 0.80 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

S-Sensational 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
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ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 

(N=5) 
แปลผล 

 
หมายเหตุ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 
C-Causal 

1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Accessible 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 0 1 0.80 สอดคล้อง  

R-Remarkable 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  

A-Amuse 
1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
3 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1.0 สอดคล้อง  
5 1 1 1 1 0 0.80 สอดคล้อง  

 
 จากผลการตรวจสอบนวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ด้วยรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักรูป ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในส่วนที่ 2 พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ให้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ทุกองค์ประกอบในลักษณะค าส าคัญ 
(IOC>0.50) จึงสรุปได้ว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเกมต้นแบบ ในรูปแบบ
การพัฒนาเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักได ้
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