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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ปจจัยสวนบุคคลของกลุมเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2)
ขอมูลทั่วไปของกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่มีตอกีฬา E-Sport 3) ระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการ
ประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนที่
มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัวอยางในการวิจัยเปนเยาวชนที่มีตอ
การประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 385 ตัวอยาง ใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .810 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย
ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหดวยสถิติเชิงอางอิง เปน
การวิเคราะหคาทีและวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบวากลุมเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมตอกีฬา E-Sport ดังนี้ 1.) จำนวนครั้งที่
กลุมเยาวชนเลนกีฬา E-Sport 7-8 ครั้ง/สัปดาห 2.) ชวงเวลาที่กลุมเยาวชนเลน กีฬา E-Sport เลนบอย คือ
ชวงเวลาเย็น 3.) เหตุผลของการเลือกเลนกีฬา E-Sport เพราะความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4) เหตุผลที่เลน
กีฬา E-Sport เพราะรุนพี่ แนะนำ 5) คาใชจา ยในการเลน กีฬา E-Sport ต่ำกวา 100 บาท ตอเดือน เปนตน
เรื่องของความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.14) จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล นั้นพบวา เพศ อายุ ศาสนา
ระดับการศึกษา อาชีพของครอบครัวและรายไดตอเดือนของครอบครัว มีผลตอความคิดเห็นการประกอบ
อาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : ความคิดเห็น กีฬา E-Sport กรุงเทพมหานคร
Abstract
This research The objectives were 1) Personal factors of youth groups in Bangkok
area 2) General information of youth groups with behavior towards E-Sport 3) Level of
opinions of youth towards E-Sport occupation 4) Comparison of youth's opinions towards
the occupation of E-Sport in Bangkok area. The research sample consisted of 385 youth
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towards the occupation of E-Sport in Bangkok area. A questionnaire was used to collect
data. The questionnaire had a confidence value of .810. The data were analyzed by
descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation, and
were analyzed by reference statistics. It is a one-way t-value analysis and variance analysis.
The study found that youth sports group behavior 1. E-Sport) Number of youth
sports E-Sport 7-8 times / week, 2) the time at the Youth Sport E-Sport. often played the
evening 3) reasons to choose Sport E-Sport is fun 4) reasons Sport E-Sport as senior 5) costs
in the sport E-Sport under 100. Subject baht per month, etc. The opinions of the youth
towards a career of sports E-Sport in Bangkok that were at moderate level ( Χ =3.14) when
considering each side. it was found that gender, age, religion, level of education. Career and
family monthly income of the family. Influence on the careers of sports E-Sport in Bangkok
difference was statistically significant at the 0.05 level.
Keywords : 1.Reviews. 2.Sports E-Sport. 3.Bangkok.
บทนำ

ปจจุบัน e-Sports ถูกพัฒนาใหเปนอาชีพ และมีการแขงขันระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย เชน World
Cyber Games Championship มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนใหความสนใจในการทำธุรกิจ e-Sports เชน นัก
แสดงฮอลลี วู ดอย าง “แอชตั น คุ ชเชอร” หรือนั กกี ฬาบาสเก็ต บอล NBA “เมจิก จอหน สัน ” หรือแม แต
ซูเปอรสตารจากไตหวันอยาง “เจย โจว” ยังเปนเจาของทีม Taipei Assassins ที่ไดเขาแขงขันเกมออนไลน
League of Legends ในประเทศไต ห วั น อี ก ด ว ย โดย e-Sports ที่ มี ผู นิ ย มเล น มากที่ สุ ด คื อ เกม LOL
(League of Legends) มีผูเลนทั่วโลกกวา 70 ลานคน สวนประเทศไทยนิยมเลนเกม Hon ทั้ง 2 เกม เปนเกม
แนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ที่ทั่วโลกใหการยอมรับขณะที่เด็กไทยใหความสนใจกับ eSports มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในงาน “Garena Star League
ประเภทของกีฬา e-Sports 1) FPS เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (อังกฤษ: first-person shooter :
FPS) เปนวิดีโอเกมประเภทหนึ่งที่มีจุดศูนยกลางอยูที่อาวุธปนและการโจมตีโดยใชอาวุธผานมุมมองบุคคลที่
หนึ่ ง กล า วคื อ ผู เ ล น จะพบกั บ การกระทำผ า นดวงตาของตั ว เอก และในบางครั้ ง อาจเป น ดวงตาของ
ปฏิ ป กษ เกมยิ งมุ มมองบุ คคลที่ ห นึ่ งมี คุณ สมบัติเดีย วกัน กับ เกมยิงประเภทอื่น ๆ ซึ่งจัดวาเป น เกมแอ็กชัน
ประเภทหนึ่งเชนกัน จากจุดเริ่มตนของเกมประเภทดังกลาว กราฟกสามมิติขั้นสูงและเสมือนสามมิติเปนสิ่งที่
ทาทายตอการพัฒนาฮารดแวร และไดรวมเอาระบบผูเลนหลายคนเขาไวดวย เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งในยุค
แรกตองยอนกลับไปที่เกม เมซวอร ซึ่งเริ่มพัฒนาในป ค.ศ. 1973 และเกมสแปซิมในป ค.ศ.1974 เกมประเภท
ดั งกล า วเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น จริ งจั งในเกม วู ล เฟน สไตน 3ดี ในป ค.ศ. 1992 ซึ่ งเป น ที่ น าเชื่ อ ถื อ ว าสร างขึ้ น มาได
เหมาะสมกับแนวเกมและเปนตนแบบพื้นฐานใหกับเกมในยุคหลัง อีกเกมหนึ่งซึ่งเปนตนกำเนิดที่เปนที่ยอมรับ
และเปนที่นิยมอยางแพรหลายคือเกม ดูม ออกจำหนายในปตอมาและอาจเปนอิทธิพลหลักของเกมแนวยิง
มุมมองบุ คคลที่ ห นึ่ งก็ ได ในเวลาหลายป คำวา ดูมโคลน (Doom clone) ใชกัน เพื่อกำหนดวาเกมแนวนี้มี
อิทธิพลมาจากเกมดูม เกมฮาลฟ-ไลฟในป ค.ศ. 1998 รวมกับเกมภาคตอ ฮาลฟ-ไลฟ 2 ในป ค.ศ. 2004 ได
เพิ่ มรายละเอีย ดที่ เป นบทบรรยายและปริศนาเขาไปในเกม เกมโกลเดนอาย 007 (ค.ศ. 1997) เปน เกมยิ ง
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มุ มมองบุ คคลที่ ห นึ่ งเกมแรกที่ ทำลงเครื่องเลน คอนโซลตามที่อยูอาศัย และไดเกมชุดฮาโลเขามาชวยเพิ่ ม
ยอดขาย และความน าสนใจในฐานะเกมแพลตฟอรม ที่ เป น เกมยิ งมุ ม มองบุ ค คลที่ ห นึ่ ง ในคริส ต ศตวรรษ
ที่ 21 เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง เปนเกมประเภทที่มียอดขายดีที่สุด รวมถึงเปนเกมประเภทที่มีสวนแบงทาง
การตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมดวย 2) MOBA โมบา (MOBA; ยอมาจาก Multiplayer online battle
arena) ห รื อ Action real-time strategy (ARTS) เป น ป ร ะ เภ ท ย อ ย ข อ ง เก ม ป ร ะ เภ ท ว า ง แ ผ น
เรียลไทม (RTS) ซึ่งผูเลนสองทีมแขงขันกันในเกมที่ไมตอเนื่อง ซึ่งผูเลนแตละคนควบคุมตัวละครตัวเดียวผาน
อินเตอรเฟซแบบ RTS โมบาแตกตางจากเกม RTS เดิมตรงที่ไมมีการสรางยูนิตและผูเลนควบคุมตัวละครเพียง
ตัวเดียว จึงพิจารณาไดวา โมบาเปนการผสมเกมแอ็กชันกับเกมวางแผนเรียลไทม เกมประเภทนี้เนนการเลน
เปนทีม ผูเลนเลือกและควบคุม "ฮีโร" หนึ่งตัว ซึ่งเปนยูนิตทรงพลังที่มีความสามารถและประโยชนมากมายเพื่อ
สรางยุทธศาสตรโดยรวมของทีม จุดประสงคคือ ทำลายสิ่งกอสรางหลักของคูตอสูดวยความชวยเหลือของยูนิต
ที่ คอมพิ ว เตอรควบคุ มที่ ถูกปล อยออกมาเปน ระยะโดยจะเคลื่อนสูสิ่งกอสรางหลักของศัตรูผานทางเดิน ที่
เรียกวา "เลน"(E-sportที่มา : https://sites.google.com/site/31276kasama/home/prapheth)
สำหรับในประเทศไทย กีฬา E-Sports ก็ไดรับความนิยมสูงเชนกัน เพราะเปนกีฬาที่ไมมีขอจำกัดเรื่อง
เพศ และอายุ สวนเกมที่นิยมเลนกันอยางกวางขวางก็มีมากมายหลายเกม อาทิ Dot A (โดตา หรือ ดอทเอ,
เกมแนววางแผนการรบ Real Time Strategy) Special Force Starcraft 2 (เกมแนววางแผนการรบ Real
Time Strategy) และอื่ น ๆ ตาม แต จ ะจั ด การแข งขั น กั น ขึ้ น โดยในแต ล ะเกมก็ จ ะมี ก ารจั ด การแข งขั น
(Tournament) ขึ้นมากมายในแตละป รางวัลสำหรับผูชนะนั้นก็จะเปนเงินสด มากนอยขึ้นอยูกับผูจัดรายการ
ถาเปนรายการใหญ เงินรางวัลรวมก็จะมีมูลคาหลายแสนบาท หรือถาเปนรายการทั่ว ๆ ไป เรตของเงินรางวัล
จะอยู ป ระมาณ 30,000 - 80,000 บาท จึ งไม น าแปลกใจว า ในป จ จุ บั น ได มี ผู เข าแข งขั น กี ฬ า E-Sports
เพิ่มขึ้นทุกวัน และยังทำใหเกิดการรวมกลุม เพื่อตั้งเปนทีมกีฬา E-Sports ลงแขงขันอยางจริงจังในหลายๆเกม
ในที่นี้ผมจะขอยกทีม Axis E-sports ซึ่งเปนทีมที่ผมสังกัดอยูในปจจุบันเปนตัวอยางแลวกันนะครับ ใน Axis
E sports เรามีทีมทั้งหมด 3 ทีม แยกเปนเกม Dot A , Special Force และ Star craft
จากผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกาย ของสำนักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาวะ (สสส.) ในป พ.ศ. 2558 พบวา คนไทยมีกิจกรรมทางกายรอยละ 71.7 ในขณะที่กลุมวัย
เด็ก ระหวาง 6-14 ป เปนกลุมเดียวที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอลดลงจากรอยละ 67.6ในป พ.ศ. 2555 เปน
รอยละ 64.8 ในปพ.ศ. 2558 เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จาก
การสำรวจพบวา กลุมเด็กและกลุมวัยรุน นมพฤติกรรมอยูห น าจอ (Screen Time) เฉลี่ย 3.10 ชั่วโมง/วัน
มากกวาทุกกลุมและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเด็กไทยขาดกิจกรรมทางกายและมีภาวะเริ่มอวน
และอวนเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมในยุคนี้ จึงทำใหเด็กเยาวชนหมกหมุนกับโลกโซเชียลมีเดีย ติด
เกม และจดจออยูกับการใชโทรศัพทมือถือ รวมทั้งปจจัยเสี่ยงอื่นๆ จากสภาพแวดลอมรอบตัว ซึ่งสงผลใหเด็ก
และเยาวชนเหลานั้นมีกิจกรรมทางกายลดลง นำมาสูปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะแนวโนมของความอวนที่
เป น บ อ เกิ ด ของโรคร า ยในกลุ ม NCDs (โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ) หรื อ โรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยั ง ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพทางดานความจำและสติปญญาในวัยเรียนของเด็กและเยาวชนอีกดวย
การที่การพนันถูกทำใหเปนเรื่องปรกติในสังคม และแทรกซึมอยูในทุกอณูของการใชชีวิตประจำวัน
ทำใหเด็กและเยาวชนตกอยูในความเสี่ยงจากการพนัน และทำใหกิจกรรมประจำวันมีความเยายวนใจมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเรื่องของโอกาสในการชนะเงินรางวัลเขามาเกี่ยวของ (Livingston) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพศชาย มีแนวโนมมากกวาที่จะเลือก เลนเกมแบบโตตอบกัน (interactive role-playing games) ดังนั้น จึง
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เกิ ด ความกังวลเปน อยางมากเกี่ย วกั บ ผลกระทบอั น เกิดจากความแพรห ลายของการเล น เกม ซึ่งกอให เกิ ด
ผลิตภัณฑการพนันรูปแบบใหมที่หลากหลายที่มากับ E-Sports หรือวิดีโอเกมที่เปนการแขงขันออนไลน โดย
ผลการศึกษาพบวา รอยละ 91 ของเด็กที่มีอายุระหวาง 5-14 ป และรอยละ 81 ของเยาวชนที่มีอายุระหวาง
15-24 ป เลนเกมอิเล็คทรอนิคส (IGEA)ทำใหการเลนพนันบน E-Sports อาจกลายเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทำให
การพนันเปนกิจกรรมปรกติที่เด็กสามารถเลนสนุกสนานได เชนเดียวกับการพนันทายผลกีฬา เชน ฟุตบอล
หรือคริกเก็ต
กอนหนานี้กลุมธุรกิจ โดยสมาคมไทย E-Sports ไดพยายามยื่นขอใหการกีฬาแหงประเทศไทย รับรอง
ใหสมาคมไทย E-Sports เปนสมาคมกีฬา ทามกลางภาวะเด็กติดเกมที่สถาบันที่เกี่ยวของกับการเยียวยารักษา
ภาวะติดเกมในเด็ก กำลังทำหนาที่รวมกับผูปกครองอยางหนักในเวลานี้อยางไรก็ตาม ในที่สุดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ที่กำกับดูแลการกีฬาแหงประเทศไทย ก็ไดรับรอง E-Sports ใหเปน “กีฬา” เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และรับรองใหสมาคมไทย E-Sports ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน สมาคม
กีฬา E-Sports แหงประเทศไทย โดยสามารถจัดการแขงขันและจัดสงนักกีฬาไปแขงขันยังตางประเทศ พรอม
ทั้ งรั บ สิ ท ธิป ระโยชน จ ากรัฐ เช น เดี ย วกั บ สมาคมกีฬ าอื่น ๆ ที่ มีอยูกอนหน านี้ ปจ จุบั น มีก ารแพรห ลายของ
กิจกรรม E-Sports โดยมีการมุงเนนและสงเสริมนักเลนเกมมืออาชีพโดยมีเปาหมายที่เด็กและเยาวชน อยางไร
การกำกับดูแล อันอาจนำไปสูพฤติกรรมทางลบและภัยจากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ควบคุมไดยากในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และพัฒนาการของเด็กทั้งทางสมอง อารมณ จิตใจ และความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสุขภาพ (สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) ขอมูลงานวิจัย
ของทีมนักวิทยาศาสตรระบบประสาทของมหาวิทยาลัยปกกิ่งประเทศจีนรวมกับมหาวิทยาลัยเยล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผ ลการวิเคราะหงานวิจั ย 66 ชิ้น งาน ในช วงป พ.ศ. 2554 –2560 ที่ ศึกษาระบบ
ประสาทในกลุมที่ติดเกมออนไลน (Internet Gaming Disorder, IGD) อายุระหวาง 16-30 ป เทียบกับ กลุมที่
มีสุขภาพดีดวยวิธี fMRI and VBM พบวา กลุมติดเกมมีปริมาตรสมองสวนสีเทา (grey matter) หดลง และกา
รท างานสมองดานหนาซึ่งรับผิดชอบในการประมวลผลความจากการคิดวิเคราะห ความยืดหยุนทางความคิด
การควบคุ ม ตนเอง และการเสพติ ด มี ค วามบกพร อ ง เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ม ควบคุ ม ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
(Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 83 (2560) 313–324) ผลงานวิจัยนี้ทำใหนาเปนหวงวาการ
เสพติดเกม หรือมุงเลนแตเกมคอมพิวเตอรท่ีมีแตการตอสูเพื่อชัยชนะ ที่มีกลไกแขงขันกันที่ความรวดเร็ว พลัง
อำนาจการตอสู การทำลายลาง การวางแผนกลยุทธตางๆ เพื่อมุงเอาชนะ จะมีผลรายตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทำใหพลเมืองขาดทั้งการคิดวิเคราะหและการควบคุมตนเอง
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสดย.ไดกำหนดใหมีการวิจัยเกี่ยวกับ E-Sports ขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2560-2561 ในมิติท่ีเปนการรับมือกับกระแสความนิยม E-Sports ในหมูวัยรุนทั่วโลก ไมเวนแม
ประเทศไทย โดยอาจารยธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยของ สสดย. ไดศึกษาพบวายังมีพื้นที่แหงความกังวลใน
เรื่องนี้จ ากนั กวิชาการและพ อแม ผูป กครอง เกี่ย วกับ การจัด การแขงขัน E-Sports โดยพอแมผูป กครองยัง
ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ E-Sports เพื่อใชในการทำความเขาใจ สื่อสารกับลูกและประกอบการตัดสินใจที่
จะใหเกมเขามาเปนสวนหนึ่งของลูกหลานตนเอง ขณะที่นักวิชาการเห็นวา ควรใหความสนใจการกำกับดูแล
การจัดการแขงขันที่ปลอดภัยและปกปองคุมครองเด็ก การจัดการผลประโยชนทางธุรกิจที่ไมหาประโยชนจาก
ความไรเดียงสาของเด็ก รวมถึงมาตรการสงเสริมใหพอแมผูปกครอง ตลอดจนเด็กและเยาวชน รูเทาทันสื่อหรือ
เกมตอสูออนไลนเหลานี้ดวย สวนนักเลนเกม ใหขอมูลวา ประเด็นที่ตนเองสนใจและกังวล คือ การใชเวลา
สำหรับการเลนจนนำไปสูพฤติกรรมเสพติดสุขภาพและการเรียนหรือการงานที่เสียไป โอกาสจริงๆ ที่จะสราง
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รายไดจากการเลนเกมจนเปนอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับรายจายและเวลาที่เสียไป และการสนับสนุนเงินเดือน
หรือเงินรางวัล ที่ยังมีนอยอยูสำหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงยังมีพื้นที่ที่ยังตองมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อ
สร างชุ ด ความรูที่ จำเป น และรูเท าทั น E-Sports พรอมมาตรการรับ มือของทุกภาคสวน และแนวปฏิ บัติท่ี
ผูประกอบการธุรกิจเกมตอสูออนไลน จำเปนตองมีเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
การพนันบน E-Sports มีความเสี่ยงที่จะนำพานักพนันรายใหมไปสูการเลนพนัน ซึ่งความตระหนักรู
เกี่ยวกับภัยอันตรายที่นักพนันรายใหมเหลานี้มี อาจไมสะทอนความเปนจริงที่เปนอยูเชนเดียวกับการพนันทาย
ผลกีฬาโดยทั่วไป การที่ผูเลนพนันมีความนิยมชมชอบทีม E-Sports ทีมใดทีมหนึ่ง ก็จะทำใหมีการแทงพนัน
กับทีมนั้นโดยไมสนใจตอหลักการการเลนพนันอยางรับผิดชอบ เนื่องจากการพนันทายผลกีฬาเปนกิจกรรมใน
หมูเพื่อน แรงกดดันจากเพื่อนจึงมีบทบาทสำคัญซึ่งอาจน าไปสูภัยอันตรายได โดยผูเลนอาจถูกแรงกดดันจาก
เพื่อนใหแทงพนัน หรือเลนพนันเงินเปนจำนวนเงินมากเกินกวาที่ผูเลนจะสามารถเสียได
จากที่ไดกลาวถึงมิติของกีฬา E-Sport ซึ่งเปนมิติหลักความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบ
อาชี พ ของกี ฬ า E-Sport ในเขตพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร โดยมี ตั ว ชี้วัด ที่ ส ำคั ญ ในเรื่อ งความสำเร็จ ของการ
ดำเนินงานการของธุรกิจปรับปรุงแกไขจัดการประกอบอาชีพ และความคิดเห็นของเยาวชนนั้น ในทางวิชาการ
และปฏิบัติ แมจะสามารถวัดผลโดยกำหนดเครื่องมือไดงาย เชน การใชแบบสอบถามพฤติกรรมการเลน กีฬา
E-Sport แตก็ยังคงมีประเด็นที่นาสนใจอันนำมาสูการทำความสนใจในครั้งนี้วา คุณคาของการวัดของเยชาวน
เพื่อสะทอนตออาชีพ ตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport เปนอยูในปจจุบันนั้น เปนเครื่องชี้วัดที่สะทอน
ถึงการใหบริการอยางแทจริงหรือไม เพียงใด และการกำหนดเครื่องมือเพื่อชี้วัดการการประกอบอาชีพของกีฬา
E-Sport นั้น มีตัวแบบหรือทฤษฎีพื้นฐานที่เปนมาตรฐานกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือการวัดหรือไม และความ
สนใจของผูเขียนเองวา หากไดประยุกตใชแนวคิดเรื่องความคิดเห็นของเยาวชนที่ชื่นชอบอาชีพของกีฬา ESport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามตัวแบบที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย จะใหผลของการวัดที่สะทอนมิติ
ของการพั ฒ นาทั กษะ ความรูค วามสามารถ ที่ดี ขึ้น หรือไม รวมทั้ งจะสามารถพั ฒ นาตัว แบบการเลน เป น
เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการตรวจวัดการความคิดเห็น ไดเพียงใด อันจะเห็นไดวาในปจจุบัน ใหความสนใจศึกษา
ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งการ
พัฒนาเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตของอาชีพของกีฬา E-Sport ขึ้นโดยลำดับ
วัตถุประสงคของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงค ไวดังนี้
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่มีตอกีฬา E-Sport
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
4.เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
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ประชากรสำหรับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ไดแก กลุมเยาวชน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจำนวนแนนอน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมเยาวชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ซึ่งไมทราบจำนวน
แนนอน) โดยใชสูตรการคำนวณของ W.G.cochran โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับ
ความคาดเคลื่อนรอยละ 5 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 390คน
แทนสูตรการคำนวณหา n= (จำนวนกลุมตัวอยางสำหรับประชากรที่มีขนาดใหญ)
n=

เมื่อ

P(1 − P)Z 2
d2

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม
(โดยทั่วไปนิยมใชสัดสวน 50% หรือ 0.50)
E คือ คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
Z คือ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เทากับ 1.96
(ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96
d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (จะตองสอดคลองกับคา Z ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นนั้นๆ) เชน ระดับความเชื่อมั่น95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
แทนคา
2
n = 0.5 (1 - 0.5)2 1.96
0.05

n = 384.16 หรือ 385 คน
ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 ตัวอยางและเพื่อปองกันผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามยังไมสมบูรณผูวิจัยจึงไดทำการสำรองแบบสอบถามเพิ่มอีก 5 ตัวอยาง รวมแบบสอบทั้งสิ้น 390
ตัวอยาง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาวิจัยที่เนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
ในขั้นตอนนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี 3 ตอน คือ
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก กลุมเยาวชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพของครอบครัว และรายไดตอเดือนของครอบครัว
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่มีตอกีฬา E-Sport ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา ESport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 4 หัวขอใหญ คือ ดานผลิตภัณฑ (กีฬา E-Sport) ดานราคา
ดานสถานที่ และดานการสื่อสารและโฆษณา
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ขอมูลทั้งสวนที่ 3 ใชระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (ธานินท ศิลปจารุ 2549,หนา
77) 5 อันดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนและคาน้ำหนักตัวเลขตามวิธีวิจัยของ ลิเคิรท (Likert Scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาวิจัยที่เนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ดังนั้นการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมี 2 วิธี คือ
1.ตรวจสอบเครื่อง โดยนำเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวนำเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท าน พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content validity) ว าประเด็ น คำถาม
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม แลวนำผลการพิจารณาไปทำการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาดวยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญหาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยแทนคาสูตร
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลอง (index of item - objective congruence)
R คือ คะแนนความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
N คือ จำนวนผูเชี่ยวชาญ
เกณฑการแปลความหมายมีดังนี้
คา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 หมายความวา คำถามนั้นวัดตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย
คา IOC นอยกวา 0.50 หมายความวา คำถามนั้นวัดไมตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม
โดยคา IOC ของแบบสอบถามทั้งชุดมีคาอยูในระหวาง 0.667-1.00 ซึ่งอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับ
ได ดังนั้นแบบสอบถามดังกลาวจึงตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย
2. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมเยาวชนในจังหวัดใกลเคียงที่มิได
เป น ตั ว แทนกลุ มตั ว อย าง จำนวน 30 คน โดยวิธีการของ Cronbach’s วิเคราะหห าคาสัมประสิท ธิ์ค วาม
เที่ ยงตรง หรือคาสัมประสิ ทธิ์อัลฟา (Coefficent alpha) โดยคาความเชื่ อมั่น จะต องอยูที่ระดับ 0.70 เพื่ อ
แสดงวาเปนแบบสอบถามที่สามารถยอมรับได (Hair, Anderson & Tatham, 1987; Hair, Black, Cabin &
Anderson, 2009) และมีความเชื่อมั่น จึงสามารถนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป (ไพฑูลย โพธิสวาง,
2556, หนา 154-155) โดยงานวิจัยนี้ไดคาความเชื่อมั่นที่ 8.10
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง ระหวางเดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 เพื่อ
นำมาใชในการศึกษาในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) และการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บขอมูลดังนี้
ขอมูลทุ ติยภู มิ (Secondary Data) เป นขอมูลที่ ผูศึกษาได ทำการเก็บ รวบรวมข อมูลจากการศึ กษา
วิเคราะหโดยคนควาจากหนังสือ ตำราวิชาการ รายงานการศึกษาวิทยานิพนธของผูที่ทำการศึกษากอนหนานี้
และงานการวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ โดยการนำทฤษฎี แนวคิด ขอมูลที่คนควาจากตำรา และขอมูลสารสนเทศ
รวบรวมมาวิเคราะหรวมกับผลวิจัยที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิ เพื่อจัดทำขอวิจารณ และสรุปผลการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทำการศึกษาขอมูลปฐมภูมิในครั้งนี้ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม สอบถามกลุมเยาวชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 390
คน
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
ใชโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการ
ประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามในสวนตางๆนั้นจะใชสถิติใน
การวิเคราะหผลดังนี้
1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก กลุมเยาวชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ศาสนา
ระดับการศึกษา อาชีพของครอบครัว และรายไดตอเดือนของครอบครัว วิเคราะหโดย การแจกแจงความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่มีตอกีฬา E-Sport ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะหโดย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)
1.3 วิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา ESport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหหาขอสรุปของสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยเลือกใช
วิธีการศึกษาดังนี้
การวิเคราะหสมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติ Independent t-test ใชทดสอบความ
แตกต างระหวางค าเฉลี่ ยสองกลุ ม และใชสถิติการหาความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ใช
ทดสอบความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย สองกลุมขึ้ น ไปเมื่อ พบความแตกต างจึงทำการทดสอบดว ยวิธีการ
Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกตางรายคู
3.สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
1) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
2) หาดัชนีความสอดคลอง IOC (index of items objective congruence: IOC)
ผลการวิจัย
1.ปจจัยสวนบุคคลของกลุมเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา
กลุมเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย อายุระหวาง 21-22 ป ศาสนาพุทธ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพของครอบครัวสวนใหญลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือนของ
ครอบครัวอยูระหวาง 10,000-19,999 บาท
2.ขอมูลทั่วไปของกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่มีตอกีฬา E-Sport พบวา
กลุมเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมตอกีฬา E-Sport ดังนี้ 1) จำนวนครั้งที่กลุมเยาวชนเลน
กีฬา E-Sport 7-8 ครั้ง/สัปดาห 2) ชวงเวลาที่กลุมเยาวชนเลน กีฬา E-Sport เลนบอย คือ ชวงเวลาเย็น 3)
เหตุผ ลของการเลื อกเล น กี ฬา E-Sport เพราะความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น 4) เหตุผ ลที่ เลน กี ฬา E-Sport
เพราะรุนพี่ แนะนำ 5) คาใชจายในการเลน กีฬา E-Sport ต่ำกวา 100 บาท ตอเดือน เปนตน
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3.ความคิ ด เห็ น ของเยาวชนที่ มี ต อ การประกอบอาชี พ ของกี ฬ า E-Sport ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร พบวา
เรื่ อ งของความคิ ด เห็ น ของเยาวชนที่ มี ต อ การประกอบอาชี พ ของกี ฬ า E-Sport ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจาก
มากไปนอย คือ ดานสถานที่ อยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.26) รองลงมา ดานผลิตภัณฑ (กีฬา E-Sport) อยู
ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.17) ดานการสื่อสารและโฆษณา อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.11) และดาน
ราคา อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.03) ตามลำดับ
4.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมเยาวชนที่มีตอการประกอบ
อาชี พ ของกี ฬ า E-Sport ในเขตพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร จำแนกตามป จ จั ย ส ว นบุ คคล นั้ น พบวา เพศ อายุ
ศาสนา ระดับ การศึกษา อาชีพของครอบครับและรายไดตอเดือนของครอบครับ มีผลต อความคิดเห็ นการ
ประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผล
กลุ ม เยาวชนที่ เป น กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เพศชาย อายุ ร ะหว า ง 21-22 ป ศาสนาพุ ท ธ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพของครอบครัวสวนใหญลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือนของ
ครอบครัวอยูระหวาง 10,000-19,999 บาท กลุมเยาวชนที่ เปน กลุมตัวอย างมีพฤติ กรรมตอกีฬา E-Sport
ดังนี้
1.) จำนวนครั้งที่กลุมเยาวชนเลนกีฬา E-Sport 7-8 ครั้ง/สัปดาห
2.) ชวงเวลาที่กลุมเยาวชนเลน กีฬา E-Sport เลนบอย คือ ชวงเวลาเย็น
3.) เหตุผลของการเลือกเลนกีฬา E-Sport เพราะความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4) เหตุผลที่เลน กีฬา E-Sport เพราะ รุนพี่ แนะนำ
5) คาใชจายในการเลน กีฬา E-Sport ต่ำกวา 100 บาท ตอเดือน เปนตน
ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย คือ ดานสถานที่ อยู
ในระดั บ ปานกลาง รองลงมา ด านผลิต ภั ณ ฑ (กี ฬา E-Sport) อยู ในระดับ ปานกลาง ดานการสื่ อสารและ
โฆษณา อยูในระดับปานกลาง และดานราคา อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับจนกระทั่ง ป 2560 กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ประกาศใหกีฬาอิเล็กทรอนิกส E-Sportไดรับการรับรองใหเปนหนึ่งในชนิดกีฬาของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (พรบ.
การกีฬาแห งประเทศไทย พ.ศ.2560) คําวา "กีฬาอิเล็กทรอนิกส E-Sport" จึงเปน ที่รูจักในสั งคมอยางเป น
ทางการทามกลาง ขอกังขาจากหลายฝายโดยเฉพาะประเด็นความหมายในฐานะกีฬา จนเกิดเปนปรากฎการณ
ตางขั้วความคิดของกลุมคนภาคนโยบาย ประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนที่มองในมุมตางๆ
ทั้งในทางเห็นดวยและพรอมที่จะสนับสนุนเปดทางใหไดรับการจัดการอยางเปนระบบ (“กวาที่ “อีสปอรต”จะ
ถูกเรียกวา “กีฬา”ในบานเราขณะที่อีกดานเปนมุมมองที่คอยเฝาระวังปญหาจากรากเดิมเรื่องการติดเกมใน
(กอนเขาสูการเปนนักกีฬา) มองวาภาพลักษณของอีสปอตในฐานะ “กีฬา” อาจเปดโอกาสใหเยาวชนใชเปน
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ขออางในการเลนเกมประเภทนี้ทำใหควบคุมยากที่จะไมใหลําเสนของความเปนกีฬากับการเสพติดเกมได (นิดา
โพล,2561) หากกลาวถึงขอบเขตของเกมที่อยูในขอบขายของคำวา อีสปอรต จะมีประเภทของเกมที่ไดรับ
ความนิ ย มอย า งแพร ห ลายในการแข งขั น อีส ปอรตอยู ไมกี่ ป ระเภท เช น Real-time Strategy หรื อ RTS,
Multiplayer online battle arena หรื อ Moba, First-person shooters หรื อ Fps และ Fighting game
โดยเกมแนว Moba ไดรับความนิยมสูงที่สุดในทั้งจำ นวนของผูเขารวม และผูรับชม (การกีฬาแหงประเทศไทย
, 2562)
ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมเยาวชนที่มีตอการประกอบ
อาชี พ ของกี ฬ า E-Sport ในเขตพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร จำแนกตามป จ จั ย ส ว นบุ คคล นั้ น พบวา เพศ อายุ
ศาสนา ระดับ การศึกษา อาชีพของครอบครับและรายไดตอเดือนของครอบครับ มีผลต อความคิดเห็ นการ
ประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2557) การเปดรับสื่อพฤติกรรม และผลกระทบจากการเลน
เกมออนไลน ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครพบวา นักเรียนรูจักเกมออนไลนประเภท MMORPG ครั้งแรก
จาก สื่ อ บุ ค คล มี ก ารเป ด รั บ ข อ มู ล เกมออนไลน อ ยู ในระดั บ ปานกลาง มี พ ฤติ ก รรมการเล น เกมออนไลน
ประเภท MMORPG มากกวา 4 ปมีการเลนเกมทุกวันๆ ละ2-3 ชั่วโมงตอวันในชวง 20.00-24.00 น. และมี
ผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนประเภท MMORPG อยูในระดับปานกลางทั้งในภาพรวม และรายดาน
ไดแกผลกระทบดานสุขภาพ ผลกระทบดานการเงิน ผลกระทบดานการศึกษา ผลกระทบดานความสัมพันธใน
ครอบครัวและผลกระทบดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน นักศึกษาที่เรียนระดับและรายไดตอเดือนตางกันมี
การเป ด รั บ สื่ อเกมออนไลน ป ระเภท MMORPG แตกตาง กัน อยางมีนั ย สำคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนพัทธ เอมะบุตร (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลน
เกมออนไลน ของประชาชนในกรุงเทพมหานครป 2558 พบวา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เปนเพศชาย มีอายุในชวง 21 – 25 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีการศึกษาอยู ใน
ระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 10,000 – 20,000 บาท ความถี่ที่เลนเกม ออนไลน 2-5
ครั้ง/ เดือน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอวัน ที่เลนเกมออนไลน1-3 ชั่วโมง/ วัน ชวงเวลาปกติ ที่เลนเกมออนไลน
6.00 - 12.00 น. (เย็น –กลางคืน) คาใชจายเฉลี่ยที่ใชบริการเกมออนไลนไมเคย เติมหรือเสียคาบริการ เหตุผล
ที่ทำใหตัดสินใจเลนเกมออนไลนคือพักผอน หาอะไรทำยามวางจาก การทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ทัศนคติการยอมรับการ ใชเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินชีวิตมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลนเกมออนไลนของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
1.1 ดานผลิตภัณฑ (กีฬา E-Sport) สรุปไดวา ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพ
ของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรใหความสำคัญและมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในหัวขอเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงของธุรกิจกีฬา E-Sport
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1.2 ดานราคา ขั้น ตอนการใหบริการ สรุป ไดวา ความคิดเห็ นของเยาวชนที่ มีตอการประกอบ
อาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรใหความสำคัญและมีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในหัวขอ
เกี่ยวกับงบประมาณและราคาใชในการเลน กีฬา E-Sport
1.3 ดานสถานที่ สรุปไดวา ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรใหความสำคัญและมีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในหัวขอเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่
จัดการแขงขัน กีฬา E-Sport มีความเหมาะสม
1.4 ดานการสื่อสารและโฆษณา สรุปไดวา ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการประกอบอาชีพ
ของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรใหความสำคัญและมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในหัวขอเกี่ยวกับ
การควบคุมอายุของกลุมผูเลนกอน โดยนักกีฬาตองมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 แนะนำใหทำการศึกษาแบบการสัมภาษณโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลประกอบอยางสมบูรณ วา
มีความสอดคลองหรือแตกตางจากผลการศึกษาฉบับนี้มากนอยเพียงใด
2.2 แนะนำใหทำการศึกษากับกลุมเยาวชน กลุมเขตพื้นที่อื่นๆ เชน ศึกษาในจังหวัดอื่นเพิ่มเติม
เพื่อศึกษาวาสถานที่แตกตางนั้นผลการศึกษาจะมีความแตกตางจากที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไม เพื่อนำ
ผลที่ไดมาปรับปรุง วางแผน กลยุทธทางการตลาดแบบเจาะลึกกลุมเยาวชน
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