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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกม
ออนไลน์เทลส์รันเนอร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์จ านวน 300 
คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 83.7 เป็นเพศชาย อายุ 15 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่
เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ที่บ้านตนเอง ใช้เวลาในการเล่นครั้งละ 2-4 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 16.01-
20.00 น. และเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์เป็นประจ าทุกวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่น
เกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ พบว่าปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลมากที่สุด โดยประเด็นที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ดาวน์โหลดเกมได้ฟรีผ่าน
ทางเว็ปไซต์ และส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ พบว่า ได้รับ
ประโยชน์ด้านความบันเทิงมากที่สุด โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์มาก
ที่สุด คือ การได้รับความสนุกสนาน 

Abstract 
The objectives of this research were to study patterns of the Behavior and 

Parameters Affecting on the Talesrunner Online Game. A survey research method 
and a questionnaire, which would be sent to 300 persons who were playing this 
game, were used as a tool to collect data. A result of this research showed that 
83.7% of the persons who did a questionnaire were 15 years old, studying grade 9, 
boys who had played this game longer than a year. Most of them played Talerunner 
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at their homes and spent their 2-4 hours to play this game every day. Not only the 
age but also the most important factor of considering playing this game was shown 
on this research. The price and free download were 2 factors that had been 
extremely considered by Talerunner players. Moreover, this research also showed 
the benefits of playing this game which were having fun and for entertainment.   
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็ก เช่น การเล่นตี่จับ ตั้งเต โพงพาง 
งูกินหาง หม้อข้าวหม้อแกง ก็เลือนหายไปกับเวลาที่ล่วงเลยไป ของเล่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ตามการ
ปรับตัวไปของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเกมส์คอมพิวเตอร์ ก็คือนวตกรรมแห่งยุคที่ก าลังก้าวเข้ามาสร้าง
อิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้นโดยล าดับ ปัจจุบันวิวัฒนาการต่างๆ ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว สามารถสังเกตได้จากลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ที่ เข้ าม ามี บ ท บ าท แ ละมี ค ว าม ส า คั ญ ต่ อ ก ารด า ร ง
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเป็นช่องทางของกิจกรรมเพ่ือความ
บันเทิงรูปแบบใหม่ของคนในยุคปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้รับ
การพัฒนา ท าให้เกิดการผนวกเกมเข้าไปกับเทคโนโลยีดังกล่าวจนเข้าสู่ยุค “เกมออนไลน์”  
 เกมคอมพิวเตอร์หรือ เกมออนไลน์ นับเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
ยอมรับว่า ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สื่อ” ที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อผู้ เปิดรับ โดยจัดให้เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) อย่างหนึ่งที่มีความหมาย และความส าคัญมากกว่าที่จะเป็นเพียง
แค่เกมหรือของเด็กเล่นอย่างที่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์ หรือเกมออนไลน์ 
ต่างก็มีรูปแบบและเนื้อหาด้วยกันหลายประเภทตั้งแต่เกมการศึกษา เช่น การสอนหนังสือ ฝึกหัดการ
คิดการเขียน ให้ความรู้ในสาขาต่างๆ เกมแอคชั่น คือ การก าหนดบทบาทให้ผู้เล่นได้เลือกอาวุธมาต่อสู้
กัน เกมกีฬา คือ เกมที่เลียนแบบมาจากกีฬาจริงๆ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วิ่ง เกมก่อสร้ าง เช่น 
สร้างเมือง สร้างรถ สร้างเครื่องบิน ซึ่งจะเน้นแบบจ าลองเสมือนจริง เกมบางประเภทเป็นการให้
ความรู้ ความบันเทิง ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิด การวางแผน การบริหาร ซึ่งรูปแบบเกมที่มี
เนื้อหาเป็นไปในเชิงของการสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะให้แก่ผู้เล่น ก็มีส่วนช่ วยพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ ให้กับผู้เล่นที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาด้านต่างๆ แต่เกมบางประเภทก็ไม่เหมาะ
ส าหรับเด็ก หรือแม้แต่คนทั่วไปก็ไม่ควรเล่น เช่น เกมการพนัน เกมรุนแรงประเภทสงคราม  
 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เปิดตัวเกม
ออนไลน์แนวใหม่ “Talesrunner” ประเภท Racing Online Game เกมแรกในประเทศไทย เปิด
ให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นสนุกกันได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะกับ
ทุกคนในครอบครัว ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเด็กตั้งแต่อายุ 7-20 เกมดังกล่าวยังเป็นเกม
สร้างสรรค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง โดยจุดประสงค์การน าเกมนี้เข้ามาก็เพ่ืออยากให้คนเล่นเกมของ
ไทยได้เล่นเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีในการเล่น รวมถึงเป็นเกมที่ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยอีก ทั้งยังมีส่วน
ช่วยลดความรุนแรงและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วย เกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีความรุนแรง และเป็นเกมที่
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สร้างสรรค์สังคม เนื้อหาหลักเป็นเกมกีฬาวิ่งแข่ง ที่นอกจากจะแข่งกับคนอ่ืนๆแล้ว ยังมีรูปแบบในการ
วิ่งที่ต้องอาศัยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ เพราะฉะนั้นเด็กๆ
ที่เข้ามา เล่นเกมนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานกลับไปแล้ว ยังแฝงถึงข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
และเป็นวิธีการปลูกจิตส านึกในเรื่องการท างานกันเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อีกด้วย  เกม
ออนไลน์เทลส์รันเนอร์ ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม (สวช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งกระทรวงไอซีที กระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน ได้จัดเรตติ้งเกมออนไลน์เทลส์
รันเนอร์ให้เป็น 1 ใน 10 ที่เป็นเกมที่ส่งเสริมและแนะน า ให้เด็กและเยาวชนเล่นเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
เรียนรู้  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สื่อใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากแนวเกมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเกมที่ผ่าน
การพิจารณาจาก คณะกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (สวช.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น 1 ใน 10 ที่เป็นเกมที่ส่งเสริมและแนะน าให้เด็กและเยาวชนเล่นเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเล่นเกม
ออนไลน์เทลส์รันเนอร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนศึกษาถึงประโยชน์ที่เกิดจากการเล่น
เกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
4. เพ่ือศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
5. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ 
6. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รัน

เนอร์ 
7. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ 
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วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ
นักเรียนเพศชายและหญิ งที่ ก าลั งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาศัยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าตัวอย่างแบบสัดส่วนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 
95% โดยมีค่าความคาดเคลื่อน 5% ค านวณจากสูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Selection) เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบ หรือไม่เฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งทั้งค าถามในรูปแบบ
ปลายปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์เทลส์
รันเนอร์ ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ ส่วนที่ 4 
ค าถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการแข่งขันเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ประจ าเดือนพฤษภาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน าเสนอ และสรุปผลในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ คือสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประเภทการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค านวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  

 
ผลการวิจัย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.7 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
16.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และส่วนใหญ่มีรายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 บาทต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนทั้งหมดเคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ในด้านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์
เทลส์รันเนอร์มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ที่บ้านตนเอง 
ใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่าง
เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ คือ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่นเกม
ออนไลน์เทลส์รันเนอร์เป็นประจ าทุกวัน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเติมเงินเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ 50 -100 บาทต่อ
สัปดาห์ และส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ที่ร้านอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
13 เสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ที่ร้านอินเทอร์เน็ต 50-100 บาทต่อสัปดาห์ 
 โดยภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อ
ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์มากที่สุดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแยกประเภทของปัจจัย ได้ผลดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มี Graphic สวยงาม ปัจจัย
ด้านราคา คือ ดาวน์โหลดเกมได้ฟรีผ่านทางเว็ปไซต์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ มีวิธีการ
เติมเงินที่หลากหลาย (Prepaid-Postpaid) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีโปรโมชั่น
ประจ าเดือน อาทิเช่น รับฟรีไอเทม, เติมเงินคูณสอง, ลุ้นรับ Samsung galaxy เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก โดยประโยชน์เรื่องความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาประโยชน์เรื่อง
สังคม ประโยชน์เรื่องรูปแบบความเป็นตัวตน และประโยชน์เรื่องข่าวสารหรือสารสนเทศ มีค่ าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เมื่อท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รัน
เนอร์มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามความคิดเห็น ได้ผลดังนี้ ด้านข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
พบว่า การเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านรูปแบบความเป็นตัวตน พบว่า การได้เห็น
ความแตกต่างของบุคคลในสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านสังคม พบว่า ท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านความบันเทิง พบว่า การได้รับความสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

อภิปรายผล 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84 จากลักษณะทางประชากร พบว่า 
นักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย มีการเริ่มเล่นเกมมานานกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วรพจน์ พวงสุวรรณ แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ หรือเกมคอมพิวเตอร์ เพศ
ชายมีความสนใจมากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับบทความวิชาการของ ศิริไชย หงษสงวนศรี 
(“เด็กติดเกม”, ออนไลน์, 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นเพศชายนิยมเล่นเกมคอมพิวเตอร์
และใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีความถนัดทางด้านมิติสัมพันธ์ และการ
ประสานงานระหว่างตาและมือดีกว่าเพศหญิง และเกมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
เพศชาย เช่น การแข่งกีฬา และการผจญภัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ เกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ 
(Talesrunner) ซึ่งเป็นเกมการแข่งกีฬา และการผจญภัย เหมือนในสนามไตรกีฬา ที่รวมกีฬาทั้ง 3 
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ชนิดกีฬา วิ่ง สกี และว่ายน้ าเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี 
ซึ่งนักจิตวิทยาและนักศึกษาศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “วัย 13-15 ปี หรือวัยรุ่นตอนต้น” (early 
childhood) เป็นวัยที่มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ เนื่องจากพัฒนาการทั้งสองด้านนี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน 
คนที่มีสติปัญญาดีจะสามารถเรียนรู้ทักษะการควบคุมอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกัน คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ดี ก็จะสนับสนุนให้บุคคลนั้นสามารถใช้ความสามารถ
ทางสติปัญญาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความพร้อมหรือวุฒิภาวะของวัยประกอบด้วย
แล้วจะพบว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีโครงสร้างทางสติปัญญาใกล้เคียงกันกับผู้ใหญ่ (formal-operation 
stage) และมีความอยากรู้อยากลองท าสิ่งแปลกใหม่เป็นธรรมชาติของวัย ท าให้การส่งเสริมสติปัญญา
กระท าได้โดยง่าย (Piaget, 1932, p.32 อ้างถึงใน สุพล บุญทรง, 2523, น.7) ขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่
ควรจะเริ่มเรียนรู้ และฝึกหัดการควบคุมอารมณ์ การเก็บซ่อมอารมณ์ต่างๆ ที่สังคมไม่ยอมรับเพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 1 ปี และเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ที่บ้าน
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุว่าสมาชิกที่เล่นเกม
ออนไลน์ส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์ที่บ้าน 46.6% นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมออนไลน์
เทลส์รันเนอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในเล่นเกมออนไลน์ครั้งละ 2 -4 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ คือ ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม
ออนไลน์เทลส์รันเนอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย 50-100 บาทต่อสัปดาห์ เมื่อน ามา
ศึกษาเปรียบเทียบกับ ผลการวิจัยของ วลัยลักษณ์ ใจสูงเนิน ที่ศึกษาเก่ียวกับเกมออนไลน์ แร็กนาร็อค
ที่มีต่อวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นเกมออนไลน์แร็กนาร็อค ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง และ
ผลการวิจัยของ สุภาพร ลือกิตติศัพท์ ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่น
เกมออนไลน์ในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. และเสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ประมาณ 100 
บาท พบว่ามีความสอดคล้องกัน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด พบว่า ปัจจัยด้าน
ราคา ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ 
ดาวน์โหลดเกมได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
250 บาทต่อสัปดาห์ อีกท้ังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสื่อใหม่ (New Media) เกมออนไลน์บนเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมานานและมีให้เลือกเล่นกันอย่างมากมาย โดยการเล่นเกมออนไลน์นั้น ผู้เล่น
จะต้องท าการติดตั้งจากเครื่องแม่ข่าย (server) ของเกมนั้นๆ เพ่ือเข้าไปสู่การเล่นเกม โดยการติดตั้ง
จะสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเกมนั้นๆ โดยผ่านโมเด็ม (Modem) หรือ
จากแผ่นซีดีที่ได้มาพร้อมกับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเอง หรือเรียกว่าเครื่องลูกข่าย (Client) เมื่อได้ท าการติดตั้งเกมนั้นๆ แล้ว ผู้เล่นจะต้อง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเกม ซึ่งเครื่องแม่ข่ายของเกมเหล่านั้นจะท าการรับลงทะเบียนผู้เล่นเพ่ือ
เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เล่นแต่ละคน รวมถึงการเก็บประวัติการเล่นของผู้เล่นไว้ด้วย ซึ่งผู้เล่นอาจจะ
ต้องเสียค่าบริการการเล่นเกมตามอัตราที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ 
 ในส่วนความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์  เมื่อท าการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์ของกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด พบว่า ความคิดเห็นเรื่องความบันเทิง พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมออนไลน์
เทลส์รันเนอร์ เรื่องการได้รับความสนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ
สื่อมวลชน (Structural Functionalist) กล่าวคือ ภารกิจหรือหน้าที่พ้ืนฐานของสื่อมวลชนต่อสังคม 
สื่อมวลชนจะมีหน้าที่พ้ืนฐานต่อสังคม คือ การให้ความบันเทิง ให้ความสนุกสนาน ความหลากหลาย
และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นวิธีผ่อนคลายอารมณ์ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Griffith 
และ Hunt ที่พบกว่าเหตุผลในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 12-16 ปี จ านวน 
387 คน ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นเพราะความสนุกสนาน ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมของเด็ก
วัยรุ่นที่มีความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่เผชิญอยู่ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทางหน่วยงานควรพัฒนาไอเทมเครื่องแต่งตัว เสื้อผ้า 

รองเท้า ทรงผม และเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง 
2. กลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมการเล่นหลัง 24.00 น. ทางหน่วยงานควรมีการคัดกรองผู้เล่น 

หลัง 24.00 น. โดยวิธีควบคุมเซิร์ฟเวอร์เกม ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าใช้บริการหลัง
เวลา 24.00 น. 

3. กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเรื่องปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด ดั งนั้น ควรมีการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่จะสร้างประโยชน์จากเกม
ออนไลน์ แต่ควรมีการแทรกความรู้เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ด้านข่าวสารหรือสารสนเทศน้อยที่สุด ทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาเนื้อหาภายในเกมให้มีการสอดแทรกความรู้มากยิ่งข้ึน  
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