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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
Esports เป็นหน่ึงธุรกิจดาวรุ่งท่ีได้รับความนิยมในระดับโลก และก าลังเป็นท่ียอมรับ

กันมากขึ้นในสังคมไทย โดย Krungthai COMPASS ประเมินตลาด Esports ไทยใน

ปี 2570 ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 108,000 ล้านบาท หรือเติบโตราว 3 เท่าจากปัจจุบัน และ

มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคตโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก 

1) การเติบโตของจ านวนผู้เล่น และผู้ชม Esports ในไทย 2) การพัฒนาท่ีรวดเรว็

ของเทคโนโลยีซึ่งช่วยหนุนให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของผู้เล่นมีความแปลก

ใหม่และตรงตามความต้องการของผู้เล่นมากยิ่งข้ึน 3) จ านวนแรงงานทักษะท่ี

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกมของไทยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามหลักสูตรการเรยีน

การสอนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกม และ Esports ท่ีมีมากข้ึนในระดับชั้น

อุดมศึกษาและ 4) การสนับสนุนของรฐับาลไทย อาทิ การให้เงนิทุนต้ังต้น เป็นต้น 

บทความน้ี Krungthai COMPASS จึงน าเสนอ 6 บทบาททางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้ม

ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของตลาด Esports คือ บทบาทนักกีฬา Esports

บทบาทเจ้าของทีม Esports บทบาทผู้จัดงานแข่งขัน บทบาทผู้พัฒนาเกม บทบาท

ผู้ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น สนามแข่งขัน และบทบาท Sponsorship

นอกจากน้ี ธุรกิจแบบด้ังเดิม (Traditional Business) ยังสามารถใช้ Esports 

เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้ โดยเฉพาะใน “ภาคการท่องเท่ียว” ท่ีเคยมี

กรณีศึกษาท้ังในต่างประเทศ และในไทยให้เห็นกันแล้ว ยกตัวอย่าง เช่นการแข่งขัน 

Rainbow 6 ในเมือง Raleigh สหรัฐฯ ในปี 2562 ท่ีมีผู้คนจากต่างเมือง หรอื

ต่างประเทศเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันถึงเกือบ 15,000 คน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ

ในเมืองต้องจ้างงานเพ่ิมและก่อให้เกิดเม็ดเงนิหมุนเวยีนถึง 1.45 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ เช่นเดียวกับ การแข่งขัน Thailand Esports Championship ปี 2565 ท่ีมี

นักกีฬาและนักท่องเท่ียวเดินทางเข้างานกว่า 20,000 คน ซ่ึงสามารถสร้างเงิน

หมุนเวยีนจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในหาดใหญ่ได้ถึง 60-70 ล้านบาท คิดเป็น 

Multiplier Effect ราว 2 เท่า เม่ือเทียบกับเงินลงทุนจัดงานท่ี 30 ล้านบาท

Krungthai COMPASS แนะน า ผู้ท่ีสนใจลงทุนในตลาด Esports ควรศึกษาเทรนด์

หรือแนวเกมท่ีมีผู้ชมและผู้เล่นให้ความสนใจในระดับสูง โดยเฉพาะในบทบาทท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกับตลาด Esports โดยตรง คือ นักกีฬา เจ้าของทีม และผู้จัดการ

แข่งขัน เน่ืองจากจ านวนผู้ชมจะเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของงาน และมี

ผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนของ Sponsorship ซึ่งเป็นรายได้หลักใน Ecosystem 

ของตลาด Esports นอกจากน้ันการสร้างความร่วมมือกันของแต่ละบทบาทใน 

Ecosystem ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ตลาด Esports เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร:่ กันยายน 2022

พชรพจน์ นันทรำมำศ กณิศ อ่ำสกุล กฤชนนท์ จินดำวงศ์
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กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำท่ีใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์อย่ำง “เกม” 
ในกำรด ำเนินกำรแข่งขัน โดยมีรูปแบบและวธิีกำรเล่นเหมือนกับ
กำรเล่นวดีีโอเกมผ่ำน Console, PC หรอื Mobile

ปัจจยัหนุนตลำด Esports ไทย
ผู้เล่นเกมในไทยมีแนวโน้ม
เติบโตตำมเทรนด์โลก
ขึ้นไปแตะระดับ

23.5%

หรอืเติบโตสูงกวา่ปีละ

คาดปี 2570
จะมีมูลค่า
(ล้านบาท)

108,000

มูลค่ำตลำด 
Esports ในไทย

18.7ล้ำนคนในปี 2570

ผู้ชม Esports ในไทย
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ไปอยู่ท่ี

10.7ล้ำนคนในปี 2570

กำรพัฒนำท่ีก้ำวกระโดด
ของเทคโนโลยี
ส่งผลให้กำรพัฒนำเกมตรงควำม
ต้องกำรผู้เล่นมำกข้ึน

แรงงำนเฉพำะด้ำนของ
ไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จำกมหำวทิยำลัยในไทยเพ่ิม
หลักสูตรเก่ียวกับเกมมำกข้ึน 

ภำครฐัมีนโยบำยสนับสนุนตลำด Esports
ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินทุน และสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุน
เน่ืองจำกมองวำ่ Esports จะเป็น 1 ใน New S-Curve 

โอกำสจำกตลำด 

Esports

นักกีฬำ
เป็นตัวแทนของทีมเข้ำแข่งขัน โดย
นักกีฬำ Esports ท่ีประสบควำมส ำเรจ็
สำมำรถสรำ้งรำยได้หลัก “ล้ำนบำท” 
ตลอดระยะเวลำกำรประกอบอำชีพ

Krungthai COMPASS แนะผู้ท่ีสนใจลงทุนในตลำด Esports ควรศึกษำเทรนด์หรือ
แนวเกมท่ีมีผู้ชมและผู้เล่นให้ควำมสนใจในระดับสูง เนื่องจำกจ ำนวนผู้ชมจะมีผลต่อ
กำรตัดสินใจสนับสนุนของ Sponsorship ซึ่งเป็นรำยได้หลักใน Ecosystem ของ
ตลำด Esports นอกจำกนั้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกันของแต่ละบทบำทใน 
Ecosystem ก็เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะช่วยให้ตลำด Esports เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

เจ้ำของทีม/สโมสร Esports
ควำมคุ้มค่ำในกำรก่อต้ังทีมข้ึนอยู่กับ
ควำมส ำเรจ็ในกำรแข่งขัน และกำร

บรหิำรรำยได้-รำยจำ่ยของทีม

ผู้จัดกำรแข่งขัน
มีบทบำทในกำรจดักำรแข่งขัน 

โดย นอกจำกจะมีรำยได้จำกค่ำโฆษณำ 
เงินสนับสนุนจำก Sponsorship แล้ว
ยังมีรำยได้จำกต๋ัวเข้ำชมของผู้ชมอกีด้วย

ผู้พัฒนำเกม
แม้ ธุรกิจพัฒนำเกมของไทยจะ
ยังขำดแรงงำน ท ำให้มีเกม
สัญชำติไทยค่อนข้ำงน้อย แต่
ปัจจบัุนภำคกำรศึกษำไทยก ำลัง
เรง่ป้ันแรงงำนเฉพำะด้ำนอยู่

Esports Infrastructure 
เช่น Arena, Stadium
กำรลงทุนสรำ้งสถำนท่ีแข่งขัน
ถือเป็นส่วนส ำคัญให้นักกีฬำ 

Esports สำมำรถเข้ำถึงรำยกำร
แข่งขันได้สะดวกข้ึน

Sponsorship
ธุรกิจอื่นๆ สำมำรถสรำ้ง 
Awareness, Engagement และ 
Conversion ให้แบรนด์ของตนผ่ำน
กำรสนับสนุนกำรแข่งขัน Esports

Key Success
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ตลาด Esports ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได้รบัความนิยมกันในระดับโลก และเร ิม่เป็น

ท่ียอมรับกันมากข้ึนในสังคมไทย ส่งผลให้ตลาด Esports เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต จาก

ปัจจัยด้านการพัฒนาท่ีรวดเรว็ของเทคโนโลยีซึ่งท าให้มีฐานผู้เล่นหน้าใหม่เพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ในบทความน้ีจึงอยากเชิญชวนให้ท าความรูจ้ักกับโครงสรา้งของตลาด 

Esports พรอ้มวเิคราะห์แนวโน้มตลาด Esports ในไทยกันว่าจะมีโอกาสเติบโตได้

มากน้อยแค่ไหน ตลอดจนแนะน า Business Model ท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจอ่ืนๆ 

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการในการเข้าสู่ตลาด Esports ได้ โดยในส่วนแรก

จะมาท าความรูจ้ักกับกีฬา Esports ให้มากข้ึนก่อน 
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Electronic Sport หรอื Esports หมายถึง รปูแบบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท่ีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์อย่าง “เกม” ในการด าเนินการแข่งขัน โดย Esports มีรูปแบบและ

วธิีการเล่นเหมือนกับการเล่นวดีีโอเกมท่ัวไปท้ังเกมแนววางแผนกลยุทธ์ หรอืเกม

แนวต่อสู้ในระบบออนไลน์ท่ีมีจ านวนผู้เข้าแข่งขันหลายคนผ่านอุปกรณ์ท้ัง 1) Console 

เช่น Play Station หรอื XBOX 2) PC และ 3) Mobile โดยตัวอย่างของการแข่งขัน 

Esports ท่ีมีชื่อเสียงและมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองในระดับโลก เช่น The 

International League of Legends World Championship หรอื The Evolution 

Championship ส่วนการแข่งขัน Esports ในไทยท่ีมีชื่อเสียง เช่น  ROV Pro League

หรอื Free Fire Pro League โดยการแข่งขัน Esports ในรายการท่ีกล่าวไปน้ันมีการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันและมอบเงนิรางวัลเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอ่ืนๆ

ส าหรับ Eco-system ของการแข่งขัน Esports ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ

หลักๆ ด้วยกันได้แก่ ผู้พัฒนาเกม (Developers/Publishers) ตัวเกม (Games)

งานแข่งขัน (Tournaments/Leagues) ผู้เข้าแข่งขัน (Players/Teams) ผู้สนับสนุน 

(Sponsors) ส่ือ (Media) แพลตฟอรม์การเผยแพรก่ารแข่งขัน (Broadcasters)

และสถานท่ีแข่งขัน (Venue/Arena) ดังแสดงในรูปท่ี 1

>> Esports คืออะไร? Eco-system ของ Esports เป็นยังไง?

รูปท่ี 1 Eco-system ของ Esports 

การแข่งขัน Esports ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบหลักด้วยกัน

ที่มา: Newzoo

Publishers
Game

Developers
League

Organizers
Players

or Teams

Sponsorship Media

Broadcasters

Arena/Stadium
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ปัจจบุันการแข่งขัน Esports ก าลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้น สะท้อนจากจ านวนผู้ชมในปี 2564 

ท่ีสูงถึง 489.5 ล้านคนท่ัวโลก และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองเป็น 640.8 ล้านคนใน

ปี 2568 ข้อมูลของ Newzoo ผู้วเิคราะห์แนวโน้มตลาดเกมท่ัวโลกเผยว่าในปี 2564 

มีผู้ชม Esports สูงถึง 489.5 ล้านคนท่ัวโลก เติบโตเฉล่ียถึงปีละ 6.2% ในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา (2560-2564) โดยมีแนวโน้มท่ีจะข้ึนไปแตะ 532 ล้านคนในปี 2565 ขยายตัว 

8.7%YoY ก่อนเติบโตต่อเน่ืองข้ึนเป็น 640.8 ล้านคน ในปี 2568 หรอืคิดเป็นเกือบ 10% 

ของประชากรท่ัวโลก โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิามีจ านวนผู้ชมมากถึง 84 ล้านคน 

ซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้ชมในระดับเดียวกับกีฬายอดนิยมของชาวอเมรกัินไม่ว่าจะเป็น 

Major League Baseball (MLB) ท่ี  7 9  ล้ านคน และ  National Basketball 

Association (NBA) ท่ี 63 ล้านคน ชี้ให้เห็นว่ากีฬา Esports ก าลังกลายเป็นอีก

หน่ึงกีฬาท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ชมเป็นจ านวนมากในเวลาน้ี (รูปท่ี 2)

>> สถานการณ์การแข่งขัน Esports ของโลกและไทยเป็นอย่างไร?

รูปท่ี 2 จ ำนวนผู้ชม Esports ท่ัวโลก และในสหรฐัฯ เปรยีบเทียบกับผู้ชม Traditional Sport ยอดฮติ

ที่มา: Newzoo

ผู้ชม Esports ท่ัวโลกมีจ านวน 532 ล้านคนในปี 2565 โดยในสหรฐัฯ Esports ได้รบัความนิยมใกล้เคียง MLB 
และ NBA

385
435.7

489.5
532

640.8

2560             2563  2564    2565f           2568f

หน่วย: ล้านคน
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เช่นเดียวกับไทยท่ีกีฬา Esports เริม่ได้รบัการยอมรบักันมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 

ท าให้ปัจจบุันไทยมีผู้ชม Esports กวา่ 5.5 ล้านคน1 ส่งผลให้หลายภาคส่วนเริม่เห็นถึง

โอกาสท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับ Esports โดยเหตุการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า Esports

ได้รับการยอมรับมากข้ึนในสังคมไทย เช่น การประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ 

Esports เป็นกีฬาอาชีพเม่ือ กันยายน 2564 หรอืการท่ี Esports ถูกบรรจุเป็นหน่ึง

ในกีฬาท่ีใช้ในการแข่งขัน SEA Game และ Asian Game ซึ่งทีมชาติไทยสามารถ

คว้าเหรยีญทองในการแข่งขัน ROV มาได้ใน SEA Game เม่ือ พฤษภาคม 2565

ส่งผลให้หลายภาคส่วนเร ิม่เล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะเติบโตไปพรอ้มๆ กับตลาด Esports 

ไม่ว่าจะเป็น ภำคกำรศึกษำ ท่ีในปัจจุบันเร ิม่มีมหาวทิยาลัยไทยได้ปรบัปรุงหลักสูตร

ให้เข้ากับกระแส Esports มากข้ึน อาทิ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ท่ีมีสาขาวชิาการ

จัดการธุรกิจเกมและ Esports หรอืมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ท่ีมีการเปิดสอนในสาขาวชิาการพัฒนาส่ือประสมและเกม ตลอดจน ภำคธุรกิจ

ท่ีหันมาจับกระแส Esports กันมากข้ึน อาทิ Synnex ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าไอทีก็เร ิม่

ให้ความส าคัญกับสินค้า Gaming Gear มากข้ึน2 หรอือย่าง OTO บรษัิทในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก็ท า M&A เพ่ือซื้อทีม Esports เข้ามาเป็น New S-curve

ให้กับกลุ่มบรษัิทตนเอง3 (รูปท่ี 3)

1 งานสัมมนา “ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล วถีิชวีติยุคดิจทิัล”
2 Gaming Gear โตตาม ‘Esports’ สินค้าไอทีแห่ชงิเค้กหมื่นล้าน
3 OTO ลุย Esports เต็มพิกัด เชื่อมั่นเปน็ New S-curve หนุนธุรกิจโตติดปกี

รูปท่ี 3 Esports ในไทยเริม่ได้รบัควำมนิยมมำกข้ึน

ที่มา: Press Search และงานสัมมนา “ศักยภาพ Esports ไทย สู่สากล วถีิชวีติยุคดิจทิัล” 

สะท้อนจากเหตุการณ์ส าคัญๆ ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา โดยปัจจบุันไทยมีจ านวนผู้ชม Esports กวา่ 5.5 ล้านคน

เกมมิ่งเกียรโ์ตตำม ‘Esports’ 
สินค้ำไอทีแห่ชิงเค้กหมื่นล้ำน
ประชาชาติ 5 ม.ค. 65

รำชกิจจำฯ เผยแพร ่‘Esports’ 
เป็นกีฬำอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว
The Standard 21 ก.ย. 64

OTO ลุย Esports เชื่อเป็น
New S-curve หนุนธุรกิจโตติดปีก
กรุงเทพธุรกิจ 08 ส.ค. 65กรุงเทพธุรกิจ

ประชาชาติ
The Standard 

จุรนิทร ์เปิดงำนแข่งขัน Esports
ซอฟต์เพำเวอร ์ผ่ำนดิจิทัลคอนเทนต์
มติชน 29 เม.ย. 65

ไทยควำ้เหรยีญทอง Esports 
เกม RoV ในกำรแข่งขันซีเกม
ไทยรฐั 22 พ.ค. 65

มติชน
ไทยรฐั

ปัจจบุันไทยมี
ผู้ชมกีฬำ Esports
เป็นจ ำนวนสูงถึง

5.5
ล้ำนคน

https://www.prachachat.net/ict/news-834196
https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1019644
https://www.prachachat.net/ict/news-834196
https://thestandard.co/e-sports-official-professional-sport/
https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1019644
https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1019644
https://www.prachachat.net/ict/news-834196
https://thestandard.co/e-sports-official-professional-sport/
https://www.matichon.co.th/economy/news_3316405
https://www.thairath.co.th/sport/others/2399257
https://www.matichon.co.th/economy/news_3316405
https://www.thairath.co.th/sport/others/2399257
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ในปี 2564 ตลาด Esports ท่ัวโลกมีมูลค่าตลาดราว 190,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรือ

กวา่ 6 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยมีแรง

หนุนหลักมาจากตลาดเกมบนสมาร์ทโฟน ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนมี

ความสามารถใกล้เคียงกับเคร ื่องเล่นเกมประเภทอ่ืน อาทิ คอมพิวเตอรส่์วนบุคคล 

(PC) หรอื เคร ื่องเกม Console อีกท้ังยังมีราคาท่ีถูกกว่า ท าให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้

มากข้ึน ส่งผลให้ผู้พัฒนา (Developers) หันมาเจาะตลาดเกมบนสมาร์ทโฟน

มากยิ่งข้ึน เช่น เกม League of Legend เกม Esports ชื่อดัง ท่ีมีการพัฒนาจากเกม

ท่ีเล่นบนเคร ื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาสู่เกมบนสมาร์ทโฟน เพ่ือรองรับการ

เติบโตในตลาดดังกล่าว และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เล่นท่ีมีแนวโน้มหันมาเล่น

เกมบนสมารท์โฟนมากยิ่งข้ึน

>> ตลาด Esports มีมูลค่าท่ีอยู่เท่าไหร?่

รูปท่ี 4 มูลค่ำตลำด Esports ท่ัวโลก

ที่มา: Statista, ผลส ารวจป ี2022 ตลาดเกมมือถือโตไม่หยุด และประเมินโดย Krungthai COMPASS

ตลาด Esports ท่ัวโลกมีมูลค่าราว 190 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2564 และมีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่องในปี 2565

เครื่องเกม Console

มูลค่ำตลำด 
Esports ท่ัวโลก

มีแนวโน้ม
เติบโตต่อเน่ือง

พันล้าน USD

คอมพิวเตอร์

สมำรท์โฟน
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ส าหรบัประเทศไทยมีการประเมินวา่ตลาด Esports มีมูลค่าสูงถึง 37,600 ล้านบาทใน

ปี 2565 ขยายตัวสูงเกือบปีละ 20% ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2561-2565)4 โดย ตลาด 

Esports ไทยมีมูลค่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 18,500 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 22,000 

และ 27,000 ล้านบาทในปี 2563-2564 ก่อนท่ีจะข้ึนมาแตะระดับ 37,600 ล้านบาท

ในปี 2565 โดยสาเหตุท่ีท าให้ตลาด Esports สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองกว่าปีละ 

20% แม้จะเป็นช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เป็นเพราะ 1) ในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมาเกิดสตรมีเมอรเ์กมหน้าเก่าและหน้าใหม่ท่ีเข้ามาสตรมีม่ิงเล่นเกมต่างๆ กัน

มากข้ึน ท าให้หลายคนสนใจหันมาเล่นเกมจนเกิดผู้เล่นและผู้รบัชมกีฬา Esports 

รายใหม่มากข้ึน 2) การแข่งขัน Esports จัดอยู่ในรูปแบบดิจิทัลจึงท าให้คนไทยสามารถ

เล่นเกมและรบัชมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ได้รบัผลกระทบจาก 

COVID-19 เท่าใดนัก ประกอบกับ 3) บรษัิทเกมต่างๆ หันมาจับกลุ่ม Esports กัน

มากข้ึนเน่ืองจากเกม Esports จะมีอายุ (Life Cycle) ท่ีนานกว่าเกมท่ัวๆ ไปท่ีมักมี

อายุประมาณ 2-3 ปีก่อนหมดความนิยม เห็นได้จากเกม Esports ยอดฮิตอย่าง 

RoV และ Free Fire ท่ีท าตลาดในไทยมาแล้วกว่า 6 ปี และ 5 ปี ตามล าดับ

4 อ้างอิงจาก เจาะอินไซต์ตลาด ‘อีสปอรต์’ กับโอกาสของ ‘แบรนด์’ และ โอกาส Esports ไทย ที่ท าให้เอไอเอสอยากมส่ีวนรว่ม

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกีฬา Esports ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เร ิม่หันมาให้

ความสนใจและพยายามท่ีจะเข้ามาหาประโยชน์จากตลาดน้ีกันมากข้ึนในหลายๆ 

บทบาท ไม่ว่าจะเป็นการท า Sponsorship เกม หรอืการแข่งขัน Esports เพ่ือท่ีจะ

โฆษณาแบรนด์สินค้าและบรกิารของตนเอง ตลอดจนการเข้ามาลงทุนท าสถานท่ี

จัดการแข่งขัน หรอืท าทีม Esports เป็นของตนเอง โดยในส่วนถัดไปของบทความ 

เราจะมาวเิคราะห์แนวโน้มตลาด Esports ในไทยกันวา่จะมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยแค่

ไหน พรอ้มแนะน า Business Model ท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ สามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการในการเข้าสู่ตลาด Esports ได้

รูปท่ี 5 มูลค่ำตลำด Esports ของไทย

ที่มา: Statista และประเมินโดย Krungthai COMPASS

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ตลาด Esports ของไทยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงถึงปีละ 20%

มูลค่ำตลำด 
Esports ในไทย

เติบโตต่อเน่ือง
18,500

37,600
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20,000

30,000

40,000
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ล้านบาท

https://positioningmag.com/1303891
https://marketeeronline.co/archives/265710
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Section2

ปัจจยัหนุน
กำรเติบโตของตลำด

Esports ไทย
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Krungthai COMPASS ประเมินว่าตลาด Esports ในไทยจะยังคงมีแนวโน้มเติบโต

อย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ตลาดโลก โดยคาดว่าในปี 2570 ตลาด Esports ไทยจะมี

มูลค่าแตะ 108,000 ล้านบาท หรอืเติบโตราว 3 เท่าจากปัจจบุัน โดยแรงขับเคล่ือนหลักท้ัง 

5 ปัจจัยประกอบไปด้วย

1) แนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้เล่นไทยตามเทรนด์โลก จากรูปแบบเกมท่ีปรบัตัว

มาอยู่ในสมารท์โฟนมากยิ่งข้ึนท าให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย 

2) จ านวนผู้ชม Esports ไทยท่ีเพ่ิมขึ้น จากความนิยมและรูปแบบของเกมท่ีท าให้

ผู้ชมมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน ซึ่งรูปแบบของเกม Esports ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้

เป็นเกมท่ีใช้เวลาต่อการแข่งขันในแต่ละครั้งไม่นาน ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง ให้

ก าลังใจ และเล่นไปพรอ้มกับนักกีฬาท่ีชื่นชอบได้ 

3) การพัฒนาท่ีก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาด้านกราฟิก จะช่วยหนุน

ให้การพัฒนารูปแบบเกมและประสบการณ์ในการเล่นเกมของผู้เล่นมีความแปลก

ใหม่และตรงตามความต้องการของผู้เล่นมากยิ่งข้ึน 

4) จ านวนแรงงานทักษะเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับเกม และ Esports ของไทยมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในไทยจะยังมีแรงงานทักษะไม่เพียงพอ แต่

การเติบโตท่ีรวดเรว็ของตลาด Esports ท าให้หลายมหาวทิยาลัยในไทยเพ่ิมหลักสูตร

การเรยีนการสอนเก่ียวกับเกมเข้าไปในหลักสูตรมากข้ึน 

5) ภาครฐัมีนโยบายให้การสนับสนุนตลาด Esports เน่ืองจากมองว่า Esports จะเป็น 

New S-Curve ท่ีจะสรา้งผลก าไรให้กับธุรกิจ รวมถึงขับเคล่ือนภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองได้ 

ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว
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รูปท่ี 6 บทสัมภำษณ์ นำยกสมำคมกีฬำอีสปอรต์แห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วนัที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

ตลาด Esports ไทยในปจัจบุัน และแนวโน้ม
ในระยะ 1-2 ปขี้างหน้าเปน็อย่างไร?Q1: 

คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย

ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า มองวา่
กระแส Esports ของไทยจะอิง
กับกระแสโลกมากกวา่ในระดับ
ภูมิภาค โดยภาพของ Esports
จะมีความชัดเจนมากข้ึน ท้ังในแง่
ของมูลค่าตลาด และจ านวนผู้เล่น
รวมถึงผู้ชมท่ีจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึน
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รูปท่ี 7 จ ำนวนผู้เล่น Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จ ำนวนผู้เล่นในปี 2570

ที่มา: Statista และ globenewswire และประเมินโดย Krungthai COMPASS

จ านวนผู้เล่น Esports ของไทยในปี 2570 มีแนวโน้มแตะระดับ 18.7 ล้านคน เพ่ิมขึ้นราว 2 เท่าจากปี 2564 

1) จ านวนผู้เล่นไทยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามเทรนด์โลก

ในปี 2564 ผู้เล่นในไทยมีจ านวนมากถึง 9.8 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 18.7 

ล้านคนในปี 2570 หรอืคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของประชากรท้ังหมดของไทย จาก

ความนิยมท่ีเพ่ิมขึ้นตามเทรนด์โลก โดยในอีก 5 ปีต่อจากน้ี (2565-2570) Krungthai 

COMPASS คาดว่าจ านวนผู้เล่น Esports ในไทยจะเติบโตเฉล่ียปีละ 11.4% จากรูปแบบ

ของเกมท่ีผู้พัฒนาได้ออกแบบให้มาอยู่ในอุปกรณ์สมารท์โฟนมากข้ึน ตามพฤติกรรม

ของผู้บรโิภคท่ีมีแนวโน้มเล่นเกมบนอุปกรณ์สมารท์โฟนมากข้ึน สอดคล้องกับข้อมูล

ของ Statista ท่ีพบว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมีจ านวนผู้เล่นเกมผ่านสมารท์โฟน

มากถึง 67% เม่ือเทียบกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอรส่์วนบุคคล หรอืเคร ื่องเล่ม

เกม Console นอกจากน้ันจากงานศึกษาของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังพบว่า 

ราคาสมารท์โฟนมีราคาลดลงถึง 50% เม่ือเทียบกับในช่วง 10 ปีท่ีแล้ว ช่วยหนุนให้

การเข้าถึงเกมของผู้เล่นท าได้ง่ายข้ึนและมีราคาท่ีถูกลง (รูปท่ี 7)

9.8
ล้านคน

18.7
ล้านคน

2564                                                          2570f

CAGR 

+11.4%
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รูปท่ี 8 จ ำนวนผู้ชม Esports ในไทยปี 2564 และ คำดกำรณ์จ ำนวนผู้ชมในปี 2570

ที่มา: Statista และ influencermarketinghub และประเมินโดย Krungthai COMPASS

จ านวนผู้ชม Esports ของไทยในปี 2570 มีแนวโน้มแตะระดับ 10.7 ล้านคน เพ่ิมขึ้นราว 2 เท่าจากปี 2564

2) จ านวนผู้ชมไทยท่ีเพ่ิมขึ้นจากความนิยมและรูปแบบของ

เกมท่ีออกแบบให้ผู้ชมมีส่วนรว่มกับเกมมากย่ิงขึ้น

เมื่อเทียบกับกีฬาด้ังเดิมประเภทอื่นๆ

ความนิยมของผู้ชม Esports ในไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2564 ไทยมีจ านวน

ผู้ชมสูงถึง 5.5 ล้านคน หรอืเติบโตเกือบ 2 เท่าจากราว 3 ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงปี 

2560-2563 อีกท้ังคาดวา่จ านวนผู้ชมไทยยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจาก

ข้อมูลของ Statista คาดว่าในปี 2570 ไทยจะมีจ านวนผู้ชม Esports อยู่ท่ี 10.7 ล้านคน 

หรอืมีอัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 11.7% (2564-2570) จากรูปแบบของเกมท่ีถูกพัฒนา

ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแข่งขันง่ายมากข้ึนสอดคล้องกับงานศึกษาของ Trevor 

Wheelwright ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมท่ีเปรยีบเทียบระหว่างกีฬา Esports 

และกีฬาในรูปแบบดังเดิม พบว่า ผู้ชม Esports กว่า 70% มีประสบการณ์ในการเล่น 

Esports จากรูปแบบของเกมท่ีถูกออกแบบให้เป็นเกมท่ีไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บ

เลเวล หรอืค่าประสบการณ์ในการเล่น ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเล่นไปพรอ้มกับ

นักกีฬาท่ีชื่นชอบได้ (รูปท่ี 8)

5.5
ล้านคน

10.7
ล้านคน

2564                                                          2570f

CAGR 

+11.7%
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รูปท่ี 9 ผลส ำรวจปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรซื้อและเล่นเกมของผู้เล่น

ที่มา: The Entertainment Software Association

2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างระบุวา่คุณภาพของกราฟกิมผีลต่อการตัดสินใจในการซื้อและเล่นเกม

3) การพัฒนาท่ีก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้บรโิภค

อยากเล่นเกมมากขึน้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพกราฟิกของเกมจะ

ส่งเสรมิให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมให้มีความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการ

ของผู้เล่นมากย่ิงขึ้น โดยจากผลส ารวจของ The Entertainment Software 

Association หรอื ESA ซึ่งเป็นสมาคมเก่ียวกับซอฟต์แวรค์วามบันเทิงของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ท่ีท าการศึกษาเร ื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อและเล่นเกม

ของผู้เล่น พบว่า 67% ของผู้เล่นมองว่าคุณภาพของกราฟิกในเกมมีส่วนส าคัญต่อ

การตัดสินใจในการซื้อและเล่นเกม เน่ืองจากกราฟิกท่ีดีจะส่งผลให้ประสบการณ์ใน

การเล่นมีความสมจรงิและสรา้งความเพลิดเพลินมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ัน จากข้อมูล

ของส านักนวัตกรรมแห่งชาติยังพบว่า ในอนาคต เทคโนโลยี AR (Augmented 

Reality) และ VR (Virtual Reality) จะเข้ามาท าให้รูปแบบและประสบการณ์ใน

การเล่นเกมมีความเพลิดเพลินและเสมือนจรงิมากยิ่งข้ึน (รูปท่ี 9)

ของผู้เล่นมองวำ่
คุณภำพ
ของกรำฟิก
มีส่วนส ำคัญ
ต่อกำรซ้ือ
และเล่นเกม

67%
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ที่มา: TCaster.net รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

4) ภาคการศึกษาไทยมแีนวโน้มผลิตแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ

ด้าน Esports มากขึ้น

แม้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในไทยจะยังมีแรงงานทักษะเฉพาะท่ีไม่เพียงพอนัก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาเกมเป็นของตนเอง แต่การเติบโตท่ีรวดเรว็ของ

ตลาด Esports ส่งผลให้หลายมหาวทิยาลัยในไทย ได้เพ่ิมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาเกมและ Esports เข้าไปในการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น โดยจากข้อมูลของ 

TCaster.net เว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลัยในไทยชี้ว่า

ปัจจุบันมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกม และการบรหิารจัดการด้าน Esports 

มากถึง 10 หลักสูตร ซึ่งเรามองว่าระยะข้างหน้าจะช่วยหนุนให้ไทยมีแรงงานทักษะด้าน

การพัฒนาเกมและซอฟต์แวรม์ากยิ่งข้ึน โดยการเพ่ิมข้ึนของแรงงานทักษะเฉพาะด้าน

จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาด Esports ไทยได้ในอนาคต นอกจากน้ี ยังอาจ

ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกมไทยยกระดับไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเกมซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายของภาครฐัและเอกชน (รูปท่ี 10)

รูปท่ี 10 ผลตัวอย่ำงหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเกม และกำรบรหิำรจดักำรด้ำน Esports ในไทย

ปัจจบุันมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกม และการจดัการด้าน Esports ในระดับอุดมศึกษามากถึง 
10 หลักสูตร

มหำวทิยำลัยกรุงเทพฯ มหำวทิยำลัยรงัสิต

มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวทิยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหำวทิยำลัยศรปีทุม มหำวทิยำลัยศิลปำกร

มหำวทิยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวตักรรม สำขำวชิำเกม
และสื่อเชิงโต้ตอบ

หลักสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต 
สำขำวชิำคอมพิวเตอรเ์กม
และอสีปอรต์

คณะบรหิำรธุรกิจ 
สำขำกำรจดักำรธุรกิจเกม
และ Esports

วทิยำศำสตรบณัฑิต 
สำขำกำรออกแบบเชิง
โต้ตอบและกำรพัฒนำเกม 

คณะดิจทัิลมีเดีย 
สำขำวชิำกำรออกแบบ
อนิเทอรแ์อคทีฟและเกม

คณะวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรออกแบบ หลักสูตร
วทิยำศำสตรบ์ณัฑิต

คณะวทิยำศำสตรบ์ณัฑิต 
สำขำวชิำเทคโนโลยีมีเดีย

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจทัิล
แนวสรำ้งสรรค์/กำรออกแบบ
เชิงนวตักรรมดิจทัิล

วทิยำลัยนวตักรรม 
และกำรจดักำร สำขำวชิำ
กำรจดักำร อสีปอรต์

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำกำรพัฒนำส่ือประสม
และเกม
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รปูท่ี 11 โครงกำรเงินทุนสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมดิจทัิล โดย DEPA

ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิัล รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ปัจจบุัน DEPA การสนับสนุนเงนิทุน 5 ประเภทซึ่งธุรกิจในตลาด Esports สามารถใช้เพ่ือ Leverage กิจการได้

5) ภาครฐัให้การสนับสนุนตลาด Esports

ภาครฐัสนับสนุนการเติบโตของ Esports ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 อย่างต่อเนื่อง 

ต้ังแต่มีการประกาศให้ Esports เป็นกีฬาอาชีพ ในเดือน ก.ย. 2564 มีการเปิดตัว 

Thailand Esports Arena หรอืสนามแข่งขัน Esports ครบวงจรแห่งแรกของไทย

ท่ีบรเิวณชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า เดอะสตรที รชัดา รวมถึงภาครฐัยังส่งเสรมิการ

ลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ Esports ซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัลและอยู่

ในกลุ่มสิทธิประโยชน์ A2 โดยมีสิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล

และยกเว้นอากรน าเข้าเคร ื่องจักรและการวจิัยรวมถึงอากรวัตถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก 

นอกจากน้ัน ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล หรอื DEPA ในฐานะหน่วยงานท่ีดูแล

การขับเคล่ือนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้มีนโยบายสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม

ดิจิทัลผ่านเงนิสนับสนุนกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ซึ่งสามารถช่วย Leverage 

ให้ธุรกิจในตลาด Esports สามารถใช้เพ่ือยกระดับการเติบโตของกิจการได้ (รูปท่ี 11)

ส าหรบัตัวอย่างการสนับสนุนของภาครฐัของประเทศต่างๆ สามารถดูเพ่ิมเติมได้จาก 

BOX 1: ตัวอย่างนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมในต่างประเทศ x การท่องเท่ียว

Digital Startup Fund

Digital Manpower Fund

Digital Event and 
Marketing

Digital Infrastructure 
Fund for Private 
Investment

Digital Infrastructure 
Fund for Government    
and Public Investment

1

2

3

4

5

ให้ทุนมำกสุด 1 ล้ำนบำท (3 ปี) ตอนเริม่กิจกำร

และมำกท่ีสุด 5ล้ำนบำท (3 ปี) เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ

มีทุนส่งเสรมิทักษะให้มำกท่ีสุด 1 แสนบำท (1 ปี)

และมำกท่ีสุด 3 แสนบำท (1 ปี) ส ำหรบัพัฒนำทักษะผู้บรหิำร

มีทุนให้มำกสุด 5 ล้ำนบำท (Matching fund 60:40) (1 ปี) 

ในกำรจดักิจกรรมประชำสัมพันธ์ กำรแข่งขัน หรอืเพ่ิมกำรรบัรูข้อง

ประชำชนเก่ียวกับดิจทัิล

มีงบประมำณ 50 ล้ำนบำท (Matching fund 50:50) (3 ปี) 

ในกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบักำรลงทุนของภำคเอกชน

งบประมำณ 200 ล้ำน (5 ปี) ในกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบั

กำรลงทุนของภำครฐั
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รูปท่ี 12 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอรต์แห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วนัที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

อะไรคือปจัจยัสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม 
และตลาด Esports ไทยในระยะข้างหน้า?Q2: 

คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย

ปัจจยัส าคัญท่ีสนับสนุน
ให้ตลาด Esports ยังสามารถ
เติบโตได้ในระยะข้างหน้า คือ 
ความรว่มมือกันของแต่ละ
บทบาทใน Ecosystem 
ตลอดจนความรว่มมือจาก
สถาบันการศึกษาท่ีได้มีการ
ขยายหลักสูตรเพ่ือสรา้ง
บุคลากรท่ีมีทักษะด้านการ
พัฒนาเกมข้ึน นอกจากน้ัน
การสนับสนุนของภาครฐัและ
เอกชนจะช่วยให้ตลาดอีสปอรต์
สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน
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Section3

ธุรกิจไทย
จะสำมำรถ
อำศัยโอกำส
จำกกำรเติบโตของ

Esports
ได้ในด้ำนใด?  
และต้องเข้ำไปบทบำทใด?
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หลังจากในส่วน 1-2 เราได้เห็นภาพของตลาด Esports ว่าเร ิม่เป็นท่ียอมรบัและได้รบั

ความนิยมมากข้ึนในสังคมไทย ประกอบกับการสนับสนุนจากรฐับาลทางด้านต่างๆ 

ส่งผลให้ธุรกิจ Esports มีแนวโน้มท่ีจะเป็นธุรกิจดาวรุง่ท่ีมีการเติบโตได้อย่างรวดเรว็

ในอนาคต ดังน้ันในส่วนท้ายของบทความน้ี Krungthai COMPASS จึงจะชี้ให้เห็น

ถึงโอกาสท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากการเติบโตของตลาด 

Esports เพ่ือสร้างโอกาสและรูปแบบการขยับขยายทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงวเิคราะห์

ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าไปในบทบาทไหนได้บ้าง? แต่ละบทบาทมีปัจจัยแห่ง

ความส าเรจ็อย่างไร? รวมถึงใครหรอืหน่วยงานใดท่ีผู้ประกอบการต้องรูจ้ัก?
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Krungthai COMPASS ประเมินว่าการเติบโตของตลาด Esports ไม่เพียงแต่จะเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน (1st Wave) อย่างการท าทีม Esports หรอื

การจัดงานแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่ธุรกิจท่ีอยู่ในระลอกถัดไป (2nd Wave) อย่างธุรกิจ

ท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการแข่งขัน ตลอดจนธุรกิจท่องเท่ียวก็มีโอกาสรับ

อานิสงส์ด้วยเช่นกัน โดยเม่ือพิจารณาจาก Ecosystem ของ Esports (รูปท่ี 13) จะ

เห็นได้ว่าธุรกิจท่ีจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของตลาด Esports ในไทยในระลอก

แรก (1st Wave) คือ ธุรกิจเกมโดยตรง ได้แก่ เจ้าของทีม Esports รวมถึงตัวนักกีฬา

เอง ผู้จัดงานแข่งขัน และผู้พัฒนาเกม ส่วนธุรกิจท่ีจะได้ประโยชน์ในระลอกต่อมา 

(2nd Wave) คือ ธุรกิจท่ีอาจจะไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเกมโดยตรง แต่สามารถเข้ามา

เจาะตลาดน้ีได้ในบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) หรอืการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้ในการแข่งขัน โดยในแต่ละธุรกิจมีปัจจัยในการประสบ

ความส าเรจ็ในตลาด Esports แตกต่างกัน ซึ่งจะบรรยายต่อในส่วนถัดไป 

>> โอกาสท่ีผู้ประกอบการไทยจะสามารถเจาะเข้าไปในตลาด 
Esports มีอะไรบ้าง และควรเข้าไปในบทบาทไหน?

รูปท่ี 13 กลุ่มธุรกิจท่ีมีโอกำสได้รบัประโยชน์จำกกำรเติบโตของตลำด Esports ในระยะแรก (1st Wave) 
และระยะถัดมำ (2nd Wave)

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Esports
Ecosystem

League
Organizer

Game’s
Developer

Team

Player

Sponsor

Esports
Infrastructure

Tourism
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ด้วยความท่ีการเข้าถึงอินเตอรเ์น็ตและอุปกรณ์สมารท์โฟนท าได้ง่ายมากข้ึน ท าให้

การเล่นเกมในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงความสนุกอีกต่อไป แต่ยังสรา้งโอกาสทางอาชีพ

ท่ีสามารถสรา้งเงนิให้กับตัวผู้เล่นได้ ซึ่งเรยีกว่า “นักกีฬา Esports” เชื่อว่าผู้อ่าน

หลายท่านน่าจะได้ยินค าน้ีมาซักพักแล้ว แต่อาจจะยังมีค าถามว่าจรงิๆแล้ว อาชีพน้ี

คืออะไร มีแหล่งรายได้มาจากไหน แล้วปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในอาชีพน้ีมีอะไรบ้าง 

ลองศึกษารายละเอียดไปพรอ้ม ๆ กันได้เลย

นักกีฬา Esports มีหน้าท่ีหลักๆ คือ เป็นตัวแทนของทีมเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์

หรือลีกต่างๆ โดยมีรายได้จากเงินรางวัล สปอนเซอร์ และเงินเดือนจากทีมหรือสโมสร 

โดยนักกีฬา Esports ท่ีประสบความส าเรจ็มีโอกาสจะสรา้งรายได้ “หลักล้านบาท” ได้ 

ท้ังน้ี รายได้ของนักกีฬา Esports จะมากหรอืน้อยน้ันข้ึนอยู่กับความสามารถของ

นักกีฬา โดยชัยชนะจากการแข่งขันจะเป็นตัวก าหนดผลงานและความส าเรจ็ของ

อาชีพน้ี นอกจากน้ัน ยังสามารถน าไปต่อยอดสรา้งรายได้ท่ีมากข้ึนในอนาคตได้อีก

ด้วยจากชื่อเสียงท่ีมีและความสามารถ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าแข่งขันในทัวรน์าเมนต์หรอื

ลีกต่างๆแล้ว ก็ยังสามารถผันตัวไปท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆได้ เช่น การแคสเกม 

หรอืท าคลิปแบ่งปันเทคนิคต่างๆให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ เป็นต้น

>> 1st Wave: “นักกีฬา Esports” อาชีพใหม่ท่ีสรา้งเงินล้านได้
จากเกม

รูปท่ี 14 ประมำณกำรรำยได้ของนักกีฬำ Esports ในไทย

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: logos-world.net, rov.in.th และ wikipedia

นักกีฬา Esports ท่ีประสบความส าเรจ็สามารถสรา้งรายได้หลักล้านได้ตลอดระยะเวลาการประกอบอาชีพ

รำยได้รวมเฉล่ียของนักกีฬำ Esports ในแต่ละเกม
(ล้านบาท/คน)

15.8 3.1 3.0
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3 ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้นักกีฬา Esports ประสบความส าเร็จในอาชีพ จากข้อมูลของ 

Garena Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์การเรยีนรูใ้นรูปแบบเว็บไซต์ของบรษัิทผู้ให้

บรกิารเกมชื่อดัง ประกอบด้วย 1. การมีวนิัยในการฝึกซ้อม 2. การมีทักษะในการคิด

วเิคราะห์ และ 3. การมีไหวพรบิท่ีสามารถช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเรว็

 มีวนิัยในการฝึกซอ้ม เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันเกมออนไลน์ในระดับสูง 

โดยต้ังใจฝึกซ้อมเกมออนไลน์ประเภทท่ีตัวเองถนัดอย่างหนัก และเลือกกลยุทธ์

และต าแหน่งในการเล่นให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองมากท่ีสุด เช่น 

เกม RoV จะมีต าแหน่งผู้เล่นท้ังหมด 5 ต าแหน่ง คือ Midlane Support 

Jungle Offlane และ ADlane ซึ่งควรมุ่งพัฒนาการเล่นในต าแหน่งน้ันๆ 

ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากท่ีสุด

 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เป็นอีกหน่ึงทักษะท่ีจ าเป็นเพราะในระหว่างการ

แข่งขันจะต้องใช้ทักษะในการคิดวเิคราะห์แนว ทางการเล่นเกมของคู่แข่งให้

ได้ เพ่ือสามารถตอบโต้และปรบัเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขันในระหว่างแข่งขัน

ได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี ต้องมีการท างานเป็นทีมซึ่งการวเิคราะห์ลักษณะ

การเล่นของผู้เล่นในทีมเดียวกันก็จะท าให้เล่นเข้าขากันมากข้ึน

 มีไหวพรบิ รวมถึงความรวดเรว็ในการรบัรูส่ิ้งท่ีก าลังเกิดข้ึน และสามารถแก้ปัญหา 

หรอืแก้เกมให้กลับมาเป็นผู้น าได้อย่างไร นอกจากน้ีตลอดเวลาท่ีแข่งขันยังต้อง

มีวจิารณญาณในการตัดสินใจท าส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ เพราะการแข่งขัน

แต่ละเกมใช้ระยะเวลาค่อนข้างส้ัน และการเดินเกมระหว่างคู่ต่อสู้เกิดข้ึนอย่าง

รวดเรว็ ถ้าตัดสินใจช้าไปแค่เส้ียววนิาทีก็อาจท าให้เสียเปรยีบฝ่ายตรงข้ามหรอื

แพ้ไปเลยก็ได้

หากต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพ นักกีฬา Esports ต้องรู้จักใครบ้าง?: 

Krungthai COMPASS มองว่าก้าวส าคัญของการเป็นนักกีฬา Esports คือการฝึกฝน

ทักษะของตนเองให้อยู่ในระดับสูงของเกมท่ีตนเองสนใจ และต้องเตรยีมพรอ้มท่ีจะ

เข้าไปทดสอบฝีมือเม่ือทีมหรอืสโมสรมีการจัดทดสอบทักษะเพ่ือคัดเลือกเข้าทีม 

นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุน

ความสามารถของนักกีฬา เช่น มหาวทิยาลัยต่างๆ ท่ีได้มีการบรรจุ Esports ให้เป็น

หลักสูตรท่ีใช้ในการเรยีนการสอนจรงิ อาทิ คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการจัดการ

ธุรกิจเกมและ Esports มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย หรอืคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอรแ์อคทีฟ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น
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ถ้าจะให้พูดถึงการเป็นเจ้าของทีมหรอืสโมสรกีฬาซักประเภท หลายท่านอาจจะนึกถึง

สโมสรฟุตบอล หรอืทีมกีฬาด้ังเดิมประเภทต่างๆ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนา

ไปอย่างก้าวกระโดด ท าให้กีฬา Esports เป็นกีฬาอีกประเภท ท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ

ในการลงทุนเป็นเจ้าของทีม หรอืเจ้าของสโมสร ซึ่งหลายท่านอาจจะมีค าถามว่า แล้ว

การลงทุนเป็นเจ้าของทีม Esports น้ันมีความคุ้มค่าหรอืไม่ รายได้ของทีมมาจาก

ส่วนไหน รวมถึงหากต้องการต้ังทีมให้ประสบความส าเรจ็น้ันต้องอาศัยปัจจัยอะไร 

และต้องรูจ้ักใครบ้าง ซึ่งก่อนท่ีจะตอบค าถามน้ัน อยากชวนให้ผู้อ่านมาท าความรูจ้ัก

กับธุรกิจ เจ้าของทีม Esports กันก่อน ว่ามีบทบาทอย่างไรใน Ecosystem?

อีกบทบาทท่ีส าคัญใน Ecosystems ของตลาด Esports คือ เจ้าของทีม หรอืเจ้าของ

สโมสร ซึง่มีหน้าท่ีในการบรหิารจดัการ และผลักดันให้นักกีฬา Esports ประสบความส าเรจ็

ในการแข่งขัน ผ่านการอ านวยการฝึกฝนในด้านต่างๆ เช่น การจัดตารางเวลาในการ

ฝึกซ้อม ตลอดจนการจัดหาผู้สนับสนุนหรอื Sponsor เพ่ือสรา้งรายได้ ให้กับทีมและ

ตัวนักกีฬา นอกจากน้ัน ยังมีส่วนส าคัญในการวางแผนและจัดการสมาชิกในทีมให้อยู่

ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดหาโค้ชให้กับนักกีฬาในทีม เพ่ือส่งเสรมิให้นักกีฬา

มีทักษะและความสามารถท่ีจะแข่งขันกันทีมอ่ืนในทัวรน์าเมนต์หรอืลีกส าคัญต่างๆ ได้

>> 1st Wave: “เจา้ของทีม Esports” รูปแบบธุรกิจใหม่
ท่ีน่าจบัตามอง

รูปท่ี 15 ตัวอย่ำงทีม/สโมสร Esports ในไทย และผลงำนในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ภาพ: gamingdose.com, dtacblog.co, sanook.com

Buriram United Esports
ท ำรำยได้ 15.5 ล้ำนบำท ในปี 2564
ควำมเพียบพรอ้มด้ำนทรพัยำกร 
ส่งผลให้ ทีมสำมำรถส่งผู้เล่นเข้ำ
แข่งขันได้ในทุกรูปแบบของเกม 
ไม่วำ่จะเป็น MOBA Shooting 
หรอื Sport 

Talon Esports
ท ำรำยได้ 7.2 ล้ำนบำท ในปี 2564 
เป็นทีมท่ีมีควำมโดดเด่นในกำรเล่น 
ROV เกมสไตล์ MOBA ในมือถือ 
โดยมีผลงำนท่ีส ำคัญคือเป็นแชมป์
ในรำยกำร ROV Pro league ss3 

Qconfirm
ท ำรำยได้ 5.0 ล้ำนบำท ในปี 2564 
โดดเด่นกับเกมแนว Shooting 
โดยเป็นแชมป์รำยกำรในระดับ
นำนำชำติ อย่ำงรำยกำร Pubg
Continental Series Asia-
Pacific 2020 

MOTIVATE GAMING
ท ำรำยได้ 3.0 ล้ำนบำท ในปี 2564 
มีผลงำนกำรเด่นในเกม DOTA 2 
โดยเป็นแชมป์รำยกำรในระดับ
นำนำชำติอย่ำง DOTA Summit 
12 SEA 

MITH (Made In Thailand)
ท ำรำยได้ 2.3 ล้ำนบำท ในปี 2564 
มีทีมนักกีฬำแทบจะทุกประเภท
ของเกมซึ่งเกมท่ีท ำเงินให้พวกเขำ
มำกสุดในปีท่ีผ่ำนมำคือเกม Apex 
legends 
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การลงทนุเป็นเจา้ของทีม Esports นั้นมีความคุ้มค่าหรอืไม่ และรายได้ของทีมมาจาก

ส่วนไหน? การเป็น เจ้าของทีม Esports ต้องใช้เงนิลงทุนท่ีค่อนข้างสูงในการปั้ น

นักกีฬาและทีมให้ประสบความส าเร็จ ไม่ต่างจากจากวงการกีฬาประเภทด้ังเดิม

หลายๆประเภท ซึ่งธุรกิจน้ีจะประกอบไปด้วยต้นทุนท้ังในส่วนของ ค่าตัวนักกีฬา ค่า

โค้ชในการฝึกซ้อม ค่าเดินทาง และค่าสถานท่ีเก็บตัว ส่วนรายได้ของทีม Esports 

มาจากเงนิรางวัลจากการแข่งขันในทัวรน์าเมนต์และลีกต่างๆ รวมถึงเงนิสนับสนุน

จาก สปอนเซอร ์(Sponsor) ซึ่งมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรอืบรกิาร

ในกลุ่มผู้เล่นเกม Esports ตลอดจน ผู้ชม หรอื Audiences ซึ่งความคุ้มค่าในการ

ก่อต้ังทีม Esports ข้ึนมาน้ันข้ึนอยู่กับความสามารถของนักกีฬา รวมถึงโอกาสใน

การเข้ารว่มทัวรน์าเมนต์หรอืลีกท่ีมีเงนิรางวัลสูง

รูปท่ี 16 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอรต์แห่งประเทศไทย

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS 
ณ วนัที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

การลงทุนท าทีม Esports ในปจัจบุัน คุ้มค่าหรอืไม่?Q3: 

คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย

ปจัจยัส าคัญท่ีจะท าให้การลงทุนก่อต้ัง
ทีม Esports มีความคุ้มค่าคือ เจา้ของ

ทีมหรอืสโมสรต้องมีการติดตาม
เทรนด์รูปแบบเกมอย่างสมา่เสมอ 
รวมท้ังควรมีนักกีฬาอาชีพท่ีมี

ความสามารถภายในทีม และมีการเข้า
รว่มลีกท่ีจดัการแข่งขันอย่างสมา่เสมอ 
นอกจากน้ัน ผู้บรหิารทีมควรท าความ
เข้าใจในการบรหิารการตลาดภายในทีม 
ซ่ึงจะช่วยท าให้การลงทุนมีความคุ้มค่า

มากย่ิงข้ึน
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4 ปัจจัยท่ีจะท าให้ทีม/สโมสร Esports ประสบความส าเร็จในอาชีพ จากข้อมูลของ 

Esports Vision ซึ่งเป็น เว็บไซต์ท่ีรวบรวมบทวเิคราะห์เก่ียวกับ Esports พบว่า ปัจจัย

ส าคัญท่ีจะช่วยให้ทีม Esports ประสบความส าเรจ็ คือ 1. มีความรูพ้ื้นฐานในด้านการ

บริหารทีม 2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน และแบ่งปันเป้าหมายกับคนในทีม 3.มีการมองหา

นักกีฬาท่ีมีความสามารถ และ 4.มีการพัฒนาทักษะและความสามัคคีของผู้เล่นภายใน

ทีมอย่างต่อเน่ือง

 มีความรูพ้ื้นฐานในด้านการบรหิารทีม ท้ังในด้านของทักษะความเป็นผู้น า การ

เจรจาต่อรอง ความรูพ้ื้นฐานทางด้านการเงนิ การวางแผนทีม และการตลาด 

ซึ่งจะช่วยให้การบรหิารทีมมีโอกาสประสบความส าเรจ็มากข้ึน

 มีเป้าหมายท่ีชัดเจน และแบ่งปันเป้าหมายกับคนในทีม โดยอาจมีการก าหนด

เป้าหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวให้กับนักกีฬาในทีม เพ่ือเป็นการกระตุ้น

ให้ทีมเกิดการต่ืนตัวและมีวนัิยในการฝึกซ้อมอยุ่เสมอ

 การมองหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนช่วยให้ทีมประสบ

ความส าเรจ็และคว้าเงนิรางวัลจากทัวรน์าเมนต์และลีกต่างๆได้ อีกท้ังยังช่วย

ยกระดับผู้เล่นคนอ่ืนๆในทีมให้มีความสามารถสูงข้ึนตามไปด้วย

 การพัฒนาทักษะและความสามัคคีของผู้เล่นภายในทีม ซึ่งนอกจากความสามารถ

แล้ว ความสามัคคีหรอืการเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับภายในทีม จะเป็นส่วนส าคัญ

ท่ีท าให้ทีมสามารถประสบความส าเรจ็ได้

หากต้องการประสบความส าเรจ็ในการท าทีม Esports ต้องรูจ้ักใครบ้าง?: Krungthai 

COMPASS มองว่า นอกจากจะต้องเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถเข้ามาอยู่ในทีมแล้ว 

เจ้าของทีม Esports จ าเป็นต้องท าความรูจ้ักกับท้ัง ผู้จัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุน

หรอื Sponsor เพ่ือให้ทีมสามารถมีช่องทางรายได้จากการแข่งขันใน

ทัวร์นาเมนต์หรอืลีกต่างๆท่ีผู้จัดการแข่งขันเป็นคนจัด อีกท้ังควรมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้สนับสนุนเน่ืองจากรายได้หลักของทีม Esports 

ส่วนใหญ่มาจาก Sponsor นอกจากน้ัน ยังมีหน่วยงานท้ังภาครฐัและ

เอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะของนักกีฬา อาทิ มหาวทิยาลัย

ต่างๆท่ีได้เปิดหลักสูตรด้าน Esports เป็นต้น
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แม้ว่าในช่วงแรก การจัดงานแข่งขัน Esports หรอื การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเกม อาจจะถูกมองว่าเป็นธุรกิจฉาบฉวยและไม่ได้รบัความนิยมมากนัก แต่ใน

ปัจจุบันจากตัวเลขผู้ชมการแข่งขันท่ีสูงกว่าการแข่งขันกีฬาอาชีพหลายประเภท ได้พิสูจน์

ให้เห็นแล้วว่า Esports เป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีได้รบัความสนใจ และเป็นท่ีนิยมในยุค

ดิจิทัล ท าให้ธุรกิจการจัดงานแข่งขัน Esports หรอื League Organizers เป็นอีกหน่ึง

ธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ โดยในส่วนน้ีจะเป็นการตอบค าถามว่า League Organizer 

มีบทบาทและหน้าท่ีอย่างไรในตลาด Esports? ธุรกิจน้ีสามารถท าเงนิได้อย่างไร? 

และอะไรคือปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการท าธุรกิจน้ี?

ผู้จัดงานแข่งขันกีฬา Esports มีหน้าท่ีในการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรอืลีกของ

เกมต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อ Ecosystems ของ Esports โดยมีบทบาทเป็นตัวกลาง

ระหว่างทีมนักกีฬา และ Sponsor ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรอืบรกิารในงาน

แข่งขัน ซึ่งในแต่ละทัวรน์าเมนต์จะมีการต้ังเงนิรางวัลเพ่ือดึงดูดให้ ทีมนักกีฬามา

สมัครแข่งขัน โดยสถานการณ์ผู้จัดการแข่งขัน Esports ในไทยในปัจจุบัน เร ิม่มีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยมีต้ังแต่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ไปจนถึงภาคธุรกิจ 

ให้ความสนใจในการเป็นผู้จัดการแข่งขันมากยิ่งข้ึน

แล้วช่องทางการท าเงินของธุรกิจนี้อยู่ตรงไหน? โดยปกติแล้ว การจัดการแข่งขัน 

Esports จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.จัดการแข่งขันข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร

หรอืหน่วยงานตลอดจนสินค้าและบรกิารต่างๆ ซึ่งผู้จัดประเภทน้ี จะไม่เน้นท่ีผลก าไร

มากนัก แต่เน้นท่ีการประชาสัมพันธ์และยอดผู้ชมมากกว่า ซึ่งท่ีผ่านมา ยอดผู้ชมกีฬา 

Esports ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนประเภทท่ี 2 คือ จัดการแข่งขัน

เพ่ือหาช่องทางสรา้งก าไรในธุรกิจ โดยมีการแข่งขันเป็น Entertainment และมียอด

ผู้ชมเป็น Engagement ในการสรา้งรายได้จากการขายโฆษณาท้ังในช่องทางตรงและ

เป็นผู้สนับสนุนเงนิรางวัล นอกจากน้ันยังมีรายได้จากต๋ัวเข้าชมของผู้ชมอีกด้วย

>> 1st Wave: บทบาท “League Organizers” ช่องทาง
ท าเงินใหม่ของภาคธุรกิจไทย
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3 ปัจจยัท่ีจะท าให้ผู้จดังานแข่งขันกีฬา Esports ประสบความส าเรจ็ ประกอบไปด้วย 

 มีความรู้เก่ียวกับเกมท่ีจัดการแข่งขัน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดงานแข่งขัน

ให้มีความสนุกสนาน และน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ชมได้มากข้ึน ส่งผลดีต่อ

การตัดสินใจในการสนับสนุนของ Sponsor 

 มีการวางแผนระหวา่งรายได้ และค่าใช้จา่ย โดยในธุรกิจผู้จัดการแข่งขัน Esports 

มีรายได้มาจากเพียง 2 ช่องทางคือ เงนิสนับสนุนจาก Sponsor และค่าต๋ัวเข้าชม 

การวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายจึงมีความส าคัญ

 รูจ้กัรสนิยมของผู้ชม (Audiences) ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถวางแผนการจัด

งานแข่งขันได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ได้ และจะช่วยดึงดูด

ผู้ชมให้มี Engagement กับ รายการแข่งขันมากยิ่งข้ึน

หากต้องการประสบความส าเร็จในการเป็นผู้จัดงานแข่งขันกีฬา Esports ควรรู้จัก

ใครบ้าง?: นอกจากผู้จัดการแข่งขัน Esports ต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับ Sponsor 

และทีมนักกีฬาแล้ว ยังต้องท าความรูจ้ักกับช่องทางในการเผยแพรก่ารแข่งขันท้ังใน

รูปแบบ Offline อย่างอารน่ีา จนไปถึง Online ผ่านช่องทาง YouTube หรอื Twitch 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงจ านวนผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด นอกจากน้ันควรท าความรูจ้ักกับ

หน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีอาจมีความต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรหรอืหน่วยงาน 

รวมถึงด้านการท่องเท่ียว เพ่ือประสานงานและรว่มมือกันในการจัดงานแข่งขันท้ังใน

มิติของสถานท่ีและเงนิสนับสนุน
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>> 1st Wave: “Game Developers” กับความท้าทาย
ด้านแรงงานทักษะของไทย

แน่นอนว่าการเติบโตของตลาด Esports ย่อมส่งผลให้ธุรกิจผู้พัฒนาเกม หรอื 

Developers เติบโตตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสส าคัญท่ีธุรกิจผู้พัฒนาเกมไทยจะ

สามารถอาศัยโอกาสในการพัฒนาเกม จนเป็นท่ีนิยม และสามารถต่อยอดไปเป็นหน่ึง

ในเกม Esports ได้ ดังน้ัน ค าถามท่ีส าคัญคือ ผู้พัฒนาเกมไทยจะสามารถอาศัย

โอกาสน้ีในการเติบโตได้หรอืไม่ และปัจจัยท่ีจะสนับสนุนมีปัจจัยใดบ้าง รวมถึงต้อง

รว่มมือกับใครใน Ecosystems ก่อนท่ีจะตอบค าถามน้ัน อยากชวนผู้อ่านมาท าความ

รูจ้ักกับบทบาทและรายได้ของผู้พัฒนาเกมก่อนว่ามีความส าคัญอย่างไร

Game Developers เป็นธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสรา้งและพัฒนาระบบเกมเข้าสู่ตลาด 

และมีรายได้มาจากการจ าหน่ายเกม โดยมีหน้าท่ีสรา้งและพัฒนาระบบเกม เช่น การ

เขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด (coding) ต่างๆ อาทิ การท าให้ภาพเคล่ือนไหว

ของเกมท่ีออกแบบโดย Game Animator มีระบบวธิีการเล่นตามท่ีเขียนโปรแกรมไว้ 

หรอืการอัปเดตเวอรช์ันเกมให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป แก้ไข

ระบบโปรแกรมภายในเกมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากเทคนิคในการสรา้ง

เกมแล้ว ยังต้องมีความคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบเกมให้มีความสมจรงิอีกด้วย

ธุรกิจ Game Developers ของไทยยังขาดแรงงานท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 

และขาดแคลนเงินทุนท่ีจะใช้ในการพัฒนาเกม จึงไม่น่าแปลกใจว่าในปัจจุบันจะมีเกม

สัญชาติไทยอยู่ค่อนข้างน้อยมากในตลาด โดยจากงานศึกษาของ Brand Buffet 

พบว่า หน่ึงในปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมเกมของไทยคือ 

การขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะบุคลากรในด้านการพัฒนา 

(Developers) อีกท้ังผู้ประกอบการยังขาดเม็ดเงนิในการลงทุนและการเข้าถึงแหล่ง

เงนิทุนยังท าได้ยาก สอดคล้องกับ งานศึกษาของ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

เกมไทย (TGA) ท่ีพบว่า อุปสรรคท่ีท าให้อุตสาหกรรมเกมไทยยังไม่สามารถสรา้ง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขันได้ คือ ผู้ผลิตไทยขาดเงนิทุนในการพัฒนาเกม รวมท้ัง

ยังขาดแคลนผู้จัดจ าหน่ายและผู้ท าการตลาดอีกด้วย
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3 ปัจจยัท่ีจะท าให้ธุรกิจพัฒนาเกมสามารถได้ประโยชน์จากกระแส Esports ประกอบ

ไปด้วย 

 เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจ าหน่ายท่ีแข็งแกร่ง ซึ่ งจะช่วยให้เกมได้รับการ

ประชาสัมพันธ์และเป็นท่ีรูจ้ักมากข้ึน และน ามาซึ่งรายได้สู่ผู้พัฒนา ท าให้ธุรกิจ

สามารถมีเงนิทุนเพียงพอในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจเกมต่อไป

 มีการศึกษาเทรนด์ตลาดผู้เล่นอยู่เสมอ เพ่ือให้การพัฒนาเกมให้ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้เล่นมากท่ีสุด นอกจากน้ันควรท าความเข้าใจพฤติกรรม

ของผู้เล่นในแต่ละกลุ่มท่ีมีความต้องการท่ีเฉพาะตัวในแต่ละแนวเกม

 มีทีมพัฒนาท่ีมีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการในการพัฒนาเกมเป็นไป

อย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างท่วงที ท าให้ผู้เล่นมี

ประสบการณ์ท่ีดีต่อเกมอย่างสม่าเสมอ

หากต้องการประสบความส าเรจ็ในการเป็นผู้พัฒนาเกมต้องรูจ้ักใครบ้าง?: Krungthai 

COMPASS มองว่า การท่ีธุรกิจผู้พัฒนาเกมจะประสบความส าเร็จได้น้ัน นอกจาก

จะต้องอาศัยความรว่มมือกันใน Ecosystems แล้ว ยังต้องอาศัยความรว่มมือจาก

ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ท าการตลาด นอกจากน้ันยังต้องอาศัย

ความรว่มมือจากภาครฐัในการสนับสนุนการพัฒนาผ่านการส่งเสรมิการลงทุนใน

รูปแบบต่างๆมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจผู้พัฒนาเกมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
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การลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานส าหรบักีฬา Esports มีแนวโน้มได้รบัผลตอบรบัท่ีดี

จากการเติบโตของตลาด Esports ไม่ว่าจะเป็น Learning Centre ส าหรบัการฝึกฝน

ทักษะของนักกีฬา Esports ตลอดจนการจัดท า Esports Arena หรอื Stadium 

ส าหรบัจัดงานแข่งขัน แต่อย่างไรก็ดี ค าถามของการลงทุนด้วยเม็ดเงนิท่ีค่อนข้างสูง 

คือ การลงทุนก่อสรา้ง Esports Infrastructure อย่าง Arena หรอื Stadium น้ันมี

ความคุ้มค่ามากพอท่ีจะลงทุนหรอืไม่?

สนามแข่งขันมีบทบาทส าคัญอย่างไรใน Ecosystem ของ Esports? นอกจากจะเป็น

สถานท่ีส าหรบัการแข่งขัน Esports แล้ว การมีสนามแข่งขันในประเทศยังมีส่วนส าคัญ

ท่ีท าให้การเข้าถึงรายการแข่งขันของทีมนักกีฬาสามารถท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

นักกีฬาสามารถสะสมประสบการณ์ในการแข่งขันได้มากข้ึน นอกจากน้ันยังมีส่วนท าให้

นักกีฬา Esports และผู้ชมระดับนานาชาติ เดินทางเข้าประเทศเพ่ือมาแข่งขันหรอื

รับชมมากข้ึนอีกด้วย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสนาม Esports แห่งแรก คือ 

Thailand Esports Arena ท่ี มี พ้ืน ท่ีประมาณ 1,000 ตร .ม . ต้ั งอ ยู่บนชั้ น  5 

ศูนย์การค้า THE STREET รชัดา ซึ่งจัดต้ังโดย บรษัิท อินโฟเฟด จ ากัด ท่ีมีจุดประสงค์

ในการรว่มพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และวงการกีฬาอีสปอรต์ในประเทศไทยให้มี

ศักยภาพไปถึงเวทีการแข่งขันระดับโลก

>> 2nd Wave: “ผู้ลงทุนใน Esports Infrastructure” 
กับการต่อยอดทางธุรกิจ

นอกจากบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเกมโดยตรง (1st Wave) อย่าง นักกีฬา เจ้าของทีม/

สโมสร ผู้จัดงานแข่งขัน และผู้พัฒนาเกมแล้ว ยังมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีจะได้รบัประโยชน์

จากการเติบโตของตลาด Esports เช่น การลงทุนใน Infrastructure อย่าง Arena , 

Training Centre หรอืการเข้าโฆษณาสินค้าและบรกิารผ่านการเป็น Sponsorship 

ให้กับทีม Esports หรอื Tournament การแข่งขัน ซึ่งต่อไปในส่วนน้ี เราจึงจะชวนมา

วเิคราะห์การลงทุนใน Infrastructure และ Sponsorship รวมถึงธุรกิจด้านการ

ท่องเท่ียว ในตลาด Esports ว่าจะมีบทบาทอย่างไร และมีปัจจัยใดท่ีจะท าให้ประสบ

ความส าเรจ็ รวมถึงต้องรว่มมือกับใครบ้าง?
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รูปท่ี 17 บทสัมภำษณ์นำยกสมำคมกีฬำอีสปอรต์แห่งประเทศไทย

4 ปัจจยัท่ีจะท าให้การลงทนุสรา้ง Esports Arena / Stadium ประสบความส าเรจ็

ประกอบไปด้วย 

 ต้องมีความรู้ในธุรกิจเกม ซึ่งจะช่วยตัดสินใจในการบรหิารและออกแบบ

สถานท่ีส าหรบัการแข่งขัน รวมถึงเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยดึงดูดผู้เล่นและผู้ชม

 เครอืข่ายบรกิารอินเตอรเ์น็ตต้องมีความเสถียร เพ่ือให้การแข่งขันรวมถึงการ

ติดต่อส่ือสารเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย

 สามารถบรรจุผู้ชมได้เพียงพอ เพ่ือรองรบัการเติบโตของตลาด Esports ท่ี

คาดว่าจะมีจ านวนผู้ชมอยู่ในระดับสูง ท้ังผู้ชมจากสมารท์โฟน และผู้ชมท่ีซื้อ

ต๋ัวเข้าชมการแข่งขัน

 เป็นสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวก เช่น พ้ืนท่ีท่ีมีท าเลอยู่ใกล้กับขนส่งมวลชนหลาย

ประเภท ซึ่งท าให้นักกีฬาตลอดจนผู้ชม มีความสะดวกและทางเลือกในการ

เดินทางมากยิ่งข้ึน

ที่มา: สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS ณ วนัที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00-21.30 น.

ความคุ้มค่าต่อการลงทุนใน Arena หรอื Stadium?Q4: 

คุณสันติ โหลทอง
นายกสมาคมกีฬาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย

การลงทุนในการสรา้ง Arena เป็นธุรกิจท่ีใช้
เงนิทุนค่อนข้างสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงความ
เหมาะสมในแงข่องความคุ้มค่าของรายรบัและ
ต้นทุน ซึ่งปัจจยัส าคัญท่ีจะท าให้ธุรกิจ Arena 
ประสบความส าเรจ็คือการท าความตกลงและ
ความรว่มมือกับผู้จดังานแข่งขัน ท่ีในปัจจบุัน 
โดยมากมีลักษณะการจดังานโดยการเช่า Hall 
ตามสถานท่ีต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จา่ยค่อนข้างสูง 

เน่ืองจาก จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมระบบแสง สี เสียง
คุณภาพสูง เข้าไปด้วย ซึ่งในอนาคตหากไทยมี 
Arena ท่ีมีระบบดังกล่าวครบครนัก็จะท าให้
การจดังานไม่ใช่เรื่องยาก และยังสรา้งรายได้

ให้กับผู้ลงทุนสรา้ง Arena อีกด้วย
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นอกจากการเข้าไปลงทุนด้วยเม็ดเงนิจ านวนมากอย่างใน Infrastructure อย่าง 

Arena, Training Centre หรอืการลงทุนด้านเวลาเพ่ือท าทีม Esports เป็นของ

ตนเองแล้ว อีกหน่ึงวธิีการท่ีผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ จะสามารถอาศัยโอกาสจากกระแส

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ Esports ได้คือการเข้าโฆษณาสินค้าและบรกิารผ่านการ

เป็นSponsorship ให้กับทีม Esports หรอืการแข่งขันเพ่ือท่ีจะท าให้ผู้ชมเกิดการ

รบัรู้ (Awareness) รู ้สึกชอบ รัก และผูกพันธ์ (Engagement) ตลอดจนการซื้อ

สินค้าและบรกิาร (Conversion) ในส่วนน้ี เราจึงจะชวนมาวเิคราะห์การท า 

Sponsorship กับตลาด Esports กันว่าเหมาะสมกับสินค้าและบรกิารประเภทใด?

ใครคือผู้ชม Esports ในไทย? มีทัศนคติต่อ Brand ที่เข้าไปสนับสนุนอย่างไร?

ในปี 2564 ไทยมีผู้ชมกีฬา Esports อยู่ท่ีราว 5.5 ล้านคน โดยผู้ชมส่วนใหญ่ราว 2 ใน 3 

เป็นผู้ชาย มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 27 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือนราว 45,000 บาท

ต่อเดือน Newzoo องค์กรท่ีเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเกมและ Esports ได้

คาดการณ์จ านวนผู้ชม Esports ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ว่าจะเติบโตอย่าง

รวดเรว็กว่าปีละ 20% โดยในปี 2564 คาดว่าจะมีผู้ชม Esports ท้ังส้ิน 41 ล้านคน ซึ่ง

เป็นส่วนของผู้ชมชาวไทยราว 5.5 ล้านคน สถิติน้ีชี้ให้เห็นว่าตลาด Esports ของไทยมี

ฐานผู้ชมอยู่เป็นจ านวนมากสูงถึงเกือบ 10% จากประชากรท้ังหมดของไทยเลยทีเดียว

ด้านโปรไฟล์ของผู้ชม Esports ในไทย งานวจิัยเร ื่อง Nielsen Fan Insight (2021) 

ระบุลักษณะของผู้ชม Esports ในไทย ดังน้ี 1) เพศ: ผู้ชาย 65% ผู้หญิง 35% 2) อายุ

เฉล่ีย 27 ปี 3) รายได้ต่อครวัเรอืน 45,188 บาท/เดือน และ 4) 88% ของผู้ชม Esports 

ในไทยเลือกใช้โทรศัพท์มือถือในการรบัชมการแข่งขันผ่าน Online Platform อย่าง 

YouTube, Twitch และ Facebook โดยพวกเขาจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดย

เฉล่ียในการรบัชมการแข่งขันอีสปอรต์ (รูปท่ี 18)

>> 2nd Wave: บทบาท “Sponsors” ช่องทางใหม่ของ
ภาคธุรกิจไทยในการขยายตลาด
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รูปท่ี 18 โปรไฟล์ผู้ชม Esports ในไทย

นอกจากนี้ ผู้ชมกีฬา Esports ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติท่ีดีและสามารถจดจ าแบรนด์ท่ี

เข้าไปเป็น Sponsorship ให้กับทีมหรือ Tournament แข่งขันได้ ธุรกิจอื่นๆ จึง

สามารถใช้ Sponsorship เพ่ือเพ่ิม Awareness, Engagement และ Conversion 

ให้กับสินค้าและบรกิารของตนเองได้ โดยผลส ารวจความรูสึ้กของผู้ชมกีฬา Esports 

ท่ีมีต่อแบรนด์สินค้า/บรกิารท่ีเข้าไปเป็น Sponsorship ให้กับการแข่งขันชี้ว่า 65% 

ของผู้ชมสามารถจดจ าแบรนด์สินค้า/บรกิารท่ีเข้าไปเป็น Sponsorship 63% ของ

ผู้ชมสามารถจดจ าแบรนด์สินค้า/บรกิารท่ีโฆษณาผ่านการแข่งขันกีฬาได้ดีกว่าการ

โฆษณาผ่านบิลบอรด์ นอกจากน้ี 55% ของผู้ชมยังมีโอกาสท่ีจะเลือกซื้อแบรนด์สินค้า/

บรกิารท่ีเป็น Sponsorship มากกว่าแบรนด์สินค้า/บรกิารท่ีเป็นคู่แข่งกันหากราคา

และคุณภาพไม่แตกต่างกัน และ 52% ของผู้ชมมีการบอกกับตัวเองถึงแบรนด์สินค้า/

บรกิารท่ีเข้ามามีส่วนรว่มในการ Sponsor การแข่งขันกีฬา (รูปท่ี 19)

ผู้ชม Esports ราว 2 ใน 3 เป็นผู้ชาย มีอายุเฉล่ีย 27 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อครวัเรอืนราว 45,000 บาทต่อเดือน

ที่มา: Nielsen Fan Insights (2021)

เพศ

65%
เปน็ผู้ชาย

รำยได้

45,188
บาท/เดือน

สูงกวา่ค่าเฉล่ียกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ท่ี 

41,890 บาท/เดือน 

อยู่ราว 8%

สถิติกำรรบัชม

88%
รบัชมผ่านชอ่งทาง
YouTube, Twitch
และ Facebook

5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คือระยะการรบัชม
Esports โดยเฉล่ีย

ของคนไทย
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รูปท่ี 19 ควำมรูสึ้กของผู้ชม Esports ต่อแบรนด์สินค้ำ/บรกิำรท่ีเข้ำไปเป็น Sponsorship ให้กับกำรแข่งขัน

จากผลการศึกษาท้ัง 2 งานจะเห็นได้ว่าผู้ชม Esports ในไทยมีฐานท่ีค่อนข้างใหญ่ 

และเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างมีก าลังซื้อ สะท้อนจากรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีใกล้เคียงกับ

ค่าเฉล่ียของครวัเรอืนในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอีกท้ังยังมีทัศนคติท่ีดีต่อ Brand 

สินค้า/บรกิารท่ีเข้าไปเป็น Sponsorship ให้กับการแข่งขัน จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรบั 

Brand ท่ีจะเข้าไปโฆษณาสินค้าและบรกิารของตนเองในการแข่งขัน โดยแบรนด์ท่ีมี

ประสบการณ์ในการเป็น Sponsorship ให้การแข่งขัน Esports ของไทยแล้วจะอยู่

ในกลุ่มของ Food & Beverage, Telecom รวมถึงอุปกรณ์ IT อย่าง Gaming Gear 

เป็นต้น นอกจากน้ีด้วยการท่ีการแข่งขันกีฬา Esports มักมีผู้ชมต่างชาติเข้ามารบัชมด้วย 

การท า Sponsorship ให้กับการแข่งขันจึงอาจเป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์

แบรนด์สินค้า/บรกิารของตนเองให้เห็นในสายตาคนท่ัวโลกอีกด้วย 

ผู้ชม Esports ส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีและสามารถจดจ าแบรนด์ท่ีเป็น Sponsorship ให้กับทีม หรอื 
Tournament แข่งขันได้

ผลส ำรวจควำมรูสึ้กของผู้ชมกีฬำ Esports ท่ีมีต่อแบรนด์สินค้ำ/บรกิำร
ท่ีเข้ำไปเป็น Sponsorship ให้กับกำรแข่งขัน

(% ของกลุ่มตัวอย่าง)

65%
สามารถจดจ า

แบรนด์สินค้า/บรกิาร
ท่ีเป็น Sponsor ได้

63%
สามารถจดจ า

แบรนด์สินค้า/บรกิาร
ได้ดีกวา่การโฆษณา
ผ่าน Billboard

55%
มีโอกาสท่ีจะซื้อแบรนด์
สินค้า/บรกิารท่ีเป็น 
Sponsor มากกวา่
แบรนด์คู่แข่ง

52%
มีการบอกกับตัวเองถึง
แบรนด์สินค้า/บรกิารท่ี
เข้ามามีส่วนรว่มในการ 
Sponsor การแข่งขัน

กีฬา 

ที่มา: Nielsen Fan Insights (2021)
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ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอตุสำหกรรมเกม
ของต่ำงประเทศ x กำรท่องเท่ียว

BOX 1
อุตสาหกรรมเกม และ Esports เป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีภาครัฐ และเอกชนในหลาย

ประเทศให้การสนับสนุน เน่ืองจากสามารถช่วยหนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ 

โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวให้เติบโตตามไปด้วย โดยตัวอย่ำงของประเทศท่ีให้กำร

สนับสนุน อำทิ ฝรั่งเศส ท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำต้นแบบเกมผ่ำนกำรให้นโยบำยด้ำน

ภำษี เงินทุนต้ังต้น รวมถึงสนับสนุนด้ำนสินเช่ือ สหรำชอำณำจักรท่ีจัดต้ังกองทุน

เพ่ือกำรลงทุนพัฒนำเกม โดยเงินทุนแก่นักพัฒนำเกมระหว่ำง 75,000-500,000 

ปอนด์ รวมถึงให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเ ช่ือถึง 100,000 ปอนด์ ตลอดจน 

ออสเตรเลียท่ีมีกำรจัดต้ังกองทุนส ำหรับธุรกิจพัฒนำเกม โดยมีเงินทุนสนับสนุนสูง

ถึง 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ นอกจำกน้ันยังมีสิทธิพิเศษทำงภำษีและเงินกู้อัตรำ

ดอกเบี้ยพิเศษ โดยมุ่งหวังว่ำผู้ประกอบกำรพัฒนำเกมในประเทศจะสำมำรถผลิต

เกมและส่งออกดิจิตอลคอนเทนต์ผ่ำนกระบวนกำรน้ีได้ (ตำรำงท่ี 1)

ตารางท่ี 1 ตัวอย่ำงนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมเกม และ Esports ของต่ำงประเทศ 

ฝรัง่เศส สหราชอาณาจกัร และออสเตรเลียมีการสนับสนุนผ่านสิทธิพิเศษทางภาษี เงนิทุนจากกองทุนและสินเชื่อ

การแข่งขัน The R6 Raleigh Major ท่ีเมืองราลี สหรฐัอเมรกิา เป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ท่ีชี้ให้เห็นว่า Esports สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเท่ียวได้ โดยรายการดังกล่าว

สามารถสรา้งเม็ดเงินหมุนเวยีนได้ถึง 1.45 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดย นอกจำกกำร

แข่งขัน Rainbow 6 ท่ีจัดระหวำ่งวนัท่ี 11-18 ส.ค. 2562 ท่ีผ่ำนมำ จะมีผู้เข้ำชมผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์ถึงกวำ่ 16 ล้ำนววิ คิดเป็นเวลำรบัชมสูงกวำ่ 6 ล้ำนช่ัวโมงแล้ว กำร

แข่งขันดังกล่ำวยังมีผู้เข้ำชม ณ สถำนท่ีจัดงำนแข่งขันอีกกว่ำวันละ 2,600 คน ซ่ึง

กวำ่ 70% เป็นผู้ชมจำกต่ำงรฐั หรอืต่ำงประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องใน

เมืองรำลี อำทิ โรงแรม ร้ำนอำหำร ตลอดจนธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยต้องมีกำร

จ้ำงงำนเพ่ิมข้ึนจำกช่วงเวลำปกติถึงรำว 1,000 ต ำแหน่งซ่ึงมีกำรประเมินว่ำกำร

แข่งขันดังกล่ำวได้สร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนในเมืองรำลีได้สูงถึง 1.45 ล้ำนเหรียญ

สหรฐัฯ (รูปท่ี 20) 

ประเทศ องค์กร รำยละเอียด

ฝรัง่เศส The Directorate
General for
Enterprise 
(DGE)

ด าเนินนโยบายเครดิตภาษีส าหรบัการพัฒนาวดีิโอเกม (TCVG) รวมถึงเงนิทุนต้ังต้น
ส าหรับการท าต้นแบบเกม หรอืนโยบายสินเช่ือพิเศษ นอกจากน้ันยังมีการจัดต้ัง
เครอืข่ายส าหรบัอุตสาหกรรมเกม เพ่ือสรา้งความรว่มมือกันระหวา่งองค์กรท่ีอยู่
ใน Ecosystem ต้ังแต่ตัวแทนจ าหน่าย ไปจนถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีจะผลิต
แรงงานทักษะออกมาเพ่ือตอบสนองตลาดการพัฒนาเกมของประเทศต่อไป

สหรำช

อำณำจักร

TIGA จดัต้ังกองทุนเพ่ือการลงทุนในวดีิโอเกม โดยให้เงนิทุนระหวา่ง 75,000 ถึง 
500,000 ปอนด์ แก่นักพัฒนาเกมท่ัวประเทศ รวมถึงสนับสนุนอัตราดอกเบี้ย
พิเศษผ่านสินเชื่อ Soft Loan ท่ีให้สูงสุดถึง 100,000 ปอนด์ นอกจากน้ัน ยัง
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ โดยด าเนินนโยบายด้านการย้ายถ่ินฐานท่ี
ยืดหยุ่นย่ิงข้ึนส าหรบัอาชีพท่ีใช้ทักษะเฉพาะ เช่น ผู้พัฒนาเกม เป็นต้น

ออสเตรเลีย รฐัสภำแห่ง
ออสเตรเลีย

จดัต้ังกองทุนส าหรบัผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจพัฒนาเกม โดยมีเงนิทุน
สนับสนุนสูงถึง 1 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ นอกจากน้ัน ยังมีสิทธพิิเศษทางภาษีและ
เงนิกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยมุ่งหวงัวา่ผู้ประกอบการพัฒนาเกมในประเทศจะ
สามารถผลิตเกมและส่งออกดิจติอลคอนเทนต์ผ่านกระบวนการน้ีได้

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจาก ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิัล 



39

รูปท่ี 20 กำรแข่งขัน Rainbow 6 ท่ีเมืองรำลี สหรฐัอเมรกิำสรำ้งเม็ดเงินหมุนเวยีนได้ถึง 1.45 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ

การแข่งขัน Rainbow 6 มีผู้เข้าชม ณ สถานท่ีจดังานกวา่วนัละ 2,600 คน ซึ่งกวา่ 70% เป็นคนจากต่างรฐั หรอื
ต่างประเทศ ท าให้ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร และการรกัษาความปลอดภัยต้องจ้างงานเพ่ิมอีกกวา่ 1,000 ต าแหน่ง

ที่มา: Visitraleigh

เงนิหมุนเวยีนตลอด
กำรแข่งขัน

ผู้เข้ำชมกำรแข่งขันในเมือง Raleigh

กำรเข้ำชมผ่ำนช่องทำงออนไลน์กำรจ้ำงงำนระหวำ่งกำรแข่งขัน

1.45
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

1,000 ต าแหน่ง

ในธุรกิจโรงแรม รำ้นอำหำร 
และธุรกิจรกัษำควำมปลอดภัย เป็นต้น

2,600 คน/วนั

70% ของผู้เข้ำชมเดินทำงมำจำก
ต่ำงเมือง ต่ำงรฐั หรอื ต่ำงประเทศ

16+
ล้านววิ

6+
ล้านช่ัวโมง

15
ภาษา

ส ำหรบักำรแข่งขัน Esports กับโอกำสในกำรกระตุ้น

อตุสำหกรรมท่องเท่ียวของไทย คุณสันติ โหลทอง 

นายกสมาคมกีฬาอสีปอรต์แห่งประเทศไทย ได้ให้มุมมอง

จำกกำรสัมภำษณ์ไวดั้งน้ี:

การเติบโตของตลาด Esports ท่ัวโลกหนุนให้ภาคเอกชนรวมถึงรฐับาลของหลาย

ประเทศเล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะสามารถอาศัยโอกาสจากการเติบโตดังกล่าว มาช่วย

สรา้งรายได้ด้านการท่องเท่ียวให้กับประเทศผ่านการจัดการแข่งขัน หรอืทัวรน์าเมนต์ 

ซ่ึงจะสรำ้งรำยได้หลักๆจำกกำรเข้ำพักและกำรบรโิภค โดยล่ำสุดของไทย นำยกรัฐมนตรี

ได้มอบหมำยให้กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม รว่มกันผลักดันและสนับสนุนอุตสำหกรรม Esports ของไทย โดยต้ังเป้ำให้

ประเทศไทยเป็นสถำนท่ีแข่งขันในระดับโลก ซ่ึงขณะน้ีกีฬำ Esports ถือเป็นกีฬำอำชีพ

อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว และเป็นส่วนหน่ึงของ Soft Power ของประเทศไทยด้วย 

ตัวอย่างหนึ่งของความส าเร็จจากการจัดงานแข่งขัน Esports ในไทย คือ 

THAILAND ESPORTS CHAMPIONSHIP 2022 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล หำดใหญ่ 

ระหวำ่งวนัท่ี 8-11 กันยำยน 2565 ซ่ึงมีนักกีฬำอีสปอรต์เข้ำร่วมแข่งขันกว่ำ 1,000 คน  

และมีจ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำร่วมงำนตลอดระยะเวลำจัดงำนเป็นกว่ำวันละ 

4,000-5,000 คน โดยจากงบประมาณในการจัดการแข่งขันที่ราว 30 ล้านบาท 

สามารถสร้างเงินหมุนเวียนให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท้ัง ธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร ในจังหวัดสงขลาได้กว่า 60-70 ล้านบาท คิดเป็น Multiplier Effect 

สูงถึงราว 2 เท่าตัวด้วยกัน 
ที่มา: mgronline.com
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สรุป
Krungthai COMPASS มองว่ำ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ ตลำด Esports ใน

ไทยจะเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยคำดว่ำจะมีมูลค่ำตลำดอยู่ท่ี 3,250 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ หรือกว่ำ 108,000 ล้ำนบำท ในปี 2570 เติบโตเฉล่ียกว่ำ 
23.5% ต่อปี หรือเติบโตกวำ่ 3 เท่ำหำกเทียบกับในปัจจุบัน ตำมกำรเพ่ิมขึ้น
ของจ ำนวนผู้เล่นและผู้ชมท่ีได้รับผลดีจำกเทคโนโลยีท่ีก้ำวกระโดด ท ำให้
ประสบกำรณ์ในกำรเล่นเกมมีควำมสมจริงและเพลิดเพลินมำกย่ิงขึ้น 
ประกอบกับจ ำนวนแรงงำนทักษะท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกมของไทยยัง
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จำกกำรท่ีหลำยมหำวิทยำลัยมีกำรบรรจุหลักสูตร
เก่ียวกับเกมและ Esports เข้ำไปในกำรเรียนกำรสอนมำกย่ิงขึ้น นอกจำกนี้ 
ภำครฐัยังมีบทบำทในกำรสนับสนุนตลำด Esports ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน 

บทควำมนี้ Krungthai COMPASS จึงน ำเสนอ 6 บทบำททำงธุรกิจ
ใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้มได้รบัอำนิสงส์จำกกระแสกำรเติบโตของตลำด 

Esports คือ บทบำทนักกีฬำ Esports บทบำทกำรเป็นเจ้ำของ
ทีม Esports บทบำทผู้จัดงำนแข่งขัน บทบำทผู้พัฒนำเกม
บทบำทผู้ลงทุนในโครงสรำ้งพ้ืนฐำน และบทบำทผู้สนับสนุน
หรอืสปอนเซอร ์ขณะเดียวกัน ธุรกิจแบบด้ังเดิม (Traditional

Business) ยังสำมำรถใช้ Esports เป็นเครื่องมือในกำร
ส่งเสรมิกำรเติบโตได้ โดยเฉพำะในภำคท่องเท่ียวท่ีเคย
มีกรณีศึกษำท้ังในต่ำงประเทศ และในไทยให้เห็นกัน
แล้ว เช่นกำรแข่งขัน Rainbow 6 ในเมือง Raleigh 

สหรฐัฯ ในปี 2562 ท่ีสรำ้งเงินหมุนเวยีนกวำ่ 1.45 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ หรืองำน Thailand Esports

Championship ปี 2565 ท่ีหำดใหญ่ ท่ีส่งผลให้เกิดเงิน
หมุนเวยีนในธุรกิจโรงแรมและรำ้นอำหำร 60-70 ล้ำนบำท 

คิดเป็น Multiplier Effect ถึงรำว 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับเงิน
ลงทุนจัดงำนท่ี 30 ล้ำนบำท

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจลงทุนในตลำด Esports ควรศึกษำเทรนด์หรอืแนวเกมท่ีมี
ผู้ชมและผู้เล่นให้ควำมสนใจในระดับสูง โดยเฉพำะในบทบำทท่ีมีควำม
เก่ียวเนื่องกับตลำด Esports โดยตรง คือ นักกีฬำ เจ้ำของทีม และ
ผู้จัดกำรแข่งขัน เนื่องจำกจ ำนวนผู้ชมจะเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของงำน และมีผลต่อกำรตัดสินใจสนับสนุนของ 

Sponsorship ซึ่งเป็นรำยได้หลักใน Ecosystem ของตลำด Esports
นอกจำกนั้น กำรสรำ้งควำมรว่มมือกันของแต่ละบทบำทใน Ecosystem ก็
เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะช่วยให้ตลำด Esports เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

นักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนา

อย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor

of Economics ท่ี San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ 

จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of 

Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัสเตอร์

โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง 

กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กฤชนนท์ จนิดาวงศ์

Analyst

กฤชนนท์ มีประสบการณ์ท างานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) มา
มากกว่า 6 ปี ท าให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าต่างประเทศท้ังในด้านการน าเข้า
และส่งออก ปัจจุบันเป็นนักวเิคราะห์ท่ีดูแลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว ธุรกิจน้าตาล
และธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ภายใต้ทุนการศึกษาโครงการวายุภักษ์มหาบัณฑิต
ของธนาคารกรุงไทย
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