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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และความตั้งใจในการ
เล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุ ม พฤติ ก รรม และทัศ นคติ ต่ อ การเล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) กับ ความตั้ง ใจในการเล่ น เกม
ออนไลน์ (e-Sports) เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มประชาชนที่เล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 24-29 ปี ระดับการศึกษา
ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป/อิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
คําสํ าคัญ : อิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง, การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม, ทัศนคติต่อการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports), ความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to investigate the general state of subjective norm, attitude
towards play online game (e-Sports), perceived behavior control and The intention to play game online (eSports) in Bangkok area. (2) to study the relationship between subjective norm, attitude towards play online
game (e-Sports), perceived behavior control and The intention to play game online (e-Sports) in Bangkok
area. The study was a quantitative research by surveys and data was collected by questionnaires. The sample
consisted of 400 online game players in Bangkok area. Descriptive statistics were frequency, percentage,
mean, and standard deviation and Inferential statistic was simple liner regression.
The research result finds that most respondents were male, aged between 24 – 29 years, held a
bachelor degree, had single marital status. The most respondents employed as general and independent
employment and had average monthly income 20,001 – 30,000 baht. The result of hypothesis testing number
1 shows that Subjective norm factors influences intention to play online game (e-Sports) of people in
Bangkok area at the statistical significance level 0.01, The result of hypothesis testing number 2 shows that
Perceived behavior control factors influences intention to play online game (e-Sports) of people in Bangkok
area at the statistical significance level 0.01. and The result of hypothesis testing number 3 shows that
Attitude towards play online game (e-Sports) factors influences intention to play online game (e-Sports) of
people in Bangkok area at the statistical significance level 0.01.
Keywords: Subjective norm, Perceived behavior control, Attitude towards play online game (e-Sports),
Intention to play online game (e-Sports)
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในอดีตเกมเป็ นกิจกรรมทางพลศึกษาแขนงหนึ่ งที่เหมาะสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยได้ออกกําลัง
กายเพื่อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาด้านร่ างกาย ด้านสมองและด้านอารมณ์ จิตใจ โดยอยู่ภายใต้กฎกติกาที่ไม่
ยุ่งยาก ทําให้ผเู ้ ล่นได้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่ กิจกรรมด้าน
กีฬาอื่น ๆ ได้ ประเภทของเกมออนไลน์มีหลายประเภท แต่ประเภทหลัก ๆ คือ MMO ที่ยอ่ มาจาก massively
multiplayer online หมายถึง เกมออนไลน์ที่มีผูเ้ ล่นเข้ามาเล่นพร้ อมกันในจํานวนมาก ๆ ในเซิ ฟเวอร์ จะมี
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หลากหลายประเภทลงไปอีกได้แก่ MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) คือ เกมที่
เล่นตามบทบาทที่ผเู ้ ล่นจะต้องเก็บสะสมค่าประสบการณ์การต่อสู ้ มีเนื้ อเรื่ องความเป็ นมารวมไปถึงมีฉากที่
สวยงาม ซึ่งเกมก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาในรู ปแบบเกมกีฬาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ อีสปอร์ ต (e-Sports) คือ กีฬา
ชนิ ดหนึ่ งที่มีการแข่งขันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูเ้ ล่นมากกว่า 2 คนขึ้นไปทั้งในประเภทบุคคลและ
ประเภททีม ซึ่งเป็ นการพัฒนาต่อยอดจากการเล่นเกมออนไลน์แบบเดิม ๆ มาเป็ นการเล่นเกมเพือ่ แข่งขันหาผู ้
ชนะอย่างเป็ นทางการ โดยรู ปแบบนั้นจะแบ่งตามประเภทของเกม เช่น เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ ง เกมต่อสู ้
เกมวางแผนการรบ เป็ นต้น ซึ่ งเกมเหล่านี้ ตอ้ งใช้ท้ งั ทักษะ การฝึ กซ้อม การวางแผนกลยุทธ์ การเล่นเป็ นทีม
และมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับสมัครเล่น กึ่งอาชี พและระดับมืออาชีพ รวมถึงมีการแข่งขันเป็ นลีคต่างๆ ไม่
ต่างจากการแข่งขันกีฬาทัว่ ไป
ในปัจจุบนั มีการจัดการแข่งขันเกมออนไลน์เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ และมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเล่น
ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยไม่ซ้ าํ ซากและแต่ละเกมยังมีตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนหรื อซื้ อขายสิ่ งของหรื อไอเทม
ภายในเกมตามเว็บ บอร์ ด หรื อ เว็บ ไซต์ต่ า ง ๆ ยกตัว อย่ า งเช่ น เกมออนไลน์ PUBG – Player’s Unknown
Battleground ที่มีการขายไอเทมในเกมที่มีราคาหลักสิ บถึงหลักล้านบาทเลย อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันเกม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อชิงเงินรางวัลยกตัวอย่างเช่นเกมออนไลน์ Counter-Strike: Global Offensive ที่งาน Intel
Extreme Masters Season XII - World Championship ที่ คาโตไวซ์ ประเทศโปแลนด์ จัดขึ้นได้ทุ่มเงินรางวัล
รวมไปเป็ นจํานวนเงินถึง 22,545,720 ดอลลาร์ สหรัฐฯ และในปี เดียวกันนั้นยังมีเกมออนไลน์ที่เป็ นกระแส
มาแรงที่สุดคือเกม Dota 2 ที่ผจู ้ ดั การแข่งขันประกาศมอบเงินรางวัลให้แก่นกั แข่งที่ชนะในอันดับต่างๆ เป็ น
เงิ นรางวัล รวมสู ง ถึ ง 41,306,630 ดอลลาร์ ส หรั ฐฯเพื่อส่ ง เสริ ม การเล่นออนไลน์ อย่า งถูก ต้องในเชิ ง การ
แข่ ง ขัน หรื อความอยู่รอดของกิ จการเกมออนไลน์ และเพื่ อปรั บ ตัวในการรองรั บ ผูเ้ ล่ นเกมออนไลน์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป อย่า งไรก็ ดี e-Sports มี ข ้อจํา กัดที่ น้อยกว่า กี ฬ าทัว่ ไป คือ ไม่จาํ กัดเพศ อายุ แม้แต่ เด็ ก ก็
สามารถเป็ นนักกีฬา e-Sports ระดับมืออาชีพได้ถา้ มีความสามารถ สําหรับประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยมีความเห็นชอบให้ e-Sports เป็ นกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาได้ในประเทศไทย ซึ่ง
ได้รับการลงนามอย่างเป็ นทางการจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคม 2017
ซึ่ ง ในภายหลัง ทางสมาคมได้เปลี่ ย นชื่ ออย่า งเป็ นทางการไว้ว่า สมาคมกี ฬ าอี ส ปอร์ ตแห่ ง ประเทศไทย
(Thailand e-Sports Federation หรื อ TESF) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2017
ปัจจุบนั e-Sports กลายมาเป็ นกีฬายอดนิยมในยุคปั จจุบนั สําหรับวิถีชีวิตคนยุคดิจิทลั โดยการเข้าถึง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ท ่ัว ถึ ง มากขึ้ น ทํา ให้ ว งการเกมออนไลน์ ไ ด้รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง และส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรม e-Sports เติบโตควบคู่กนั ไปด้วย ทั้งนี้ มูลค่าตลาดของวงการ e-Sports นั้นมีมูลค่า 6.96 ร้อย
ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี 2017 และจากการประมาณการของนิ วซูคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของรายได้
ของวงการ e-Sports นั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 29 ในช่วงปี 2017-2020 ซึ่ งจะทําให้ตลาดของ
วงการ e-Sports มีมูลค่าสู งถึ ง 1.48 พันล้านดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ในปี 2022 อีกปั จจัยที่ ทาํ ให้อุตสาหกรรมนี้
เติบโตต่อเนื่ องคือ จํานวนผูช้ มเพราะการแข่งกีฬา e-Sports ไม่ต่างจากการแข่งกีฬาแบบดั้งเดิมที่ตอ้ งมี ผูช้ ม
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มาช่วยเชียร์ ทีมที่ตวั เองชื่นชอบ จํานวนผูช้ มทั้งแบบขาประจําหรื อแม้แต่ขาจรมีอตั ราที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จาก
การประมาณการของ นิ วซู คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของผูช้ ม e-Sports จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15
ในช่วงปี 2017-2020 นับเป็ นสิ่ งที่สะท้อนว่าอุตสาหกรรม e-Sports นั้นจะมีการเติบโตของรายได้และจํานวน
ผูช้ มที่เพิม่ อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า
ดังนั้นผูท้ าํ วิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถที่จะนําผลไปใช้ประโยชน์
ในอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) ที่มีอิทธิ พลความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
เกิ ดความเข้า ใจและสามารถกํา หนดกลยุท ธ์ท างการตลาดได้อย่า งเหมาะสม เพื่อใช้ใ นการพัฒนาและ
ปรับปรุ งการให้บริ การเกมออนไลน์ ตลอดจนการรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาผูใ้ ช้บริ การรายใหม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไปของอิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อ้า งอิ ง การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) กับความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั แบ่งตามหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชาชนที่เล่นเกมออนไลน์ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหาโดยทําการศึกษาปั จจัย
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (eSports) และความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดระยะเวลาในการศึ กษาตั้ง แต่ เดื อนพฤษภาคม –
สิ งหาคม 2562
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิ งวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึ กษาเกี่ ย วกับ อิทธิ พลของกลุ่ม อ้างอิ ง การรั บรู ้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ซึ่ง
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ผูว้ ิจยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กับผูท้ ี่ เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของ
กลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และ
ความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
(2) ประโยชน์ เ ชิ ง นโยบายผลจากการวิ จัย ครั้ งนี้ ทํา ให้ ผู บ้ ริ ห าร และผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ เกม
ออนไลน์ (e-Sports) ได้ท ราบถึ ง ระดับ อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อ้า งอิ ง การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเอจเซน
(Ajzen, 1991) เป็ นส่ วนขยายทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action : TRA) กับการผนวก
การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และจัดให้ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผนเป็ นหนึ่ งใน
กรอบแนวความคิดที่ทรงอิทธิ พล และเป็ นที่นิยมมากที่สุดในการศึกษาการพยากรณ์พฤติกรรมจากตัวแปร
ด้านทัศนคติ TPB model เป็ นแบบจําลองกระบวนการองค์ความรู ้ที่สาํ คัญเพื่อประเมินผลของความตั้งใจซื้อ
โมเดลอธิบายถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สาํ คัญ
ที่สุดระบุวา่ พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นสาเหตุมาจากความตั้งใจ ซึ่งความตั้งใจได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้ง
สามปั จจัยดังนี้ ทัศนคติต่อการกระทํา อิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิ ง และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ทั้งสามปัจจัยดังกล่าวส่ งโดยตรงต่อความตั้งใจของบุคคลในการปฏิบตั ิพฤติกรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จอนเชาฮง, หมิงยูฮวาง, ชุนไคหวาง, ซุยฟางชู, ยูจูเฉิ น และเชียงหัวชาน (Jon-Chao HONG, MingYueh HWANG, Chun-Kai WANG, Tsui-Fang HSU, Yu-Ju CHEN and Chiung-Hua, CHAN, 2011) ที่ศึกษา
เรื่ องผลกระทบของการดูแลตนเองและรู ปแบบการดูแลตนเองตามแบบพฤติกรรมที่มีการวางแผนในเกม
คุ ณ ธรรม ผลของการวิ เ คราะห์ พ บว่ า อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อ้า งอิ ง , การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม,ทัศนคติต่อการกระทํามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญ
เซเยด นาเซี ยร์ เกตาบี , บาห์รัม รันจบาเรี ยนและอซาร์ นูช อันซารี (Seyed Nasir Ketabi, Bahram
Ranjbarian and Azarnoush Ansari, 2014) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการวิเคราะห์พบว่าเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของเว็บไซต์,
ทําให้ได้การดําเนิ นธุ รกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กลายเป็ นหนทางใหม่สําหรับธุ รกิจในตลาดออนไลน์ เมื่อ
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เที ยบกับสิ่ งอํานวยความสะดวก หลายคนยินดี ที่จะซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ แม้ว่าการดําเนิ นธุ รกิ จโดยใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์จากธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภคได้สร้างโอกาสทางธุ รกิจใหม่ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าปั จจัยที่กล่าวถึง
ทั้งหมด ได้แก่ อิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง, การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม และทัศนคติต่อการกระทํามี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ผูว้ ิจยั หวังว่าผลการวิจยั นี้ จะมีประโยชน์สําหรับผูค้ า้ ปลีก
ออนไลน์และผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น
รามิน บาเกอร์ ซาเดล และโรฮัลลาห์ บายาท (Ramin Bagherzadeh1and Rohullah Bayat, 2016) ได้
ศึกษาเรื่ อง การตรวจสอบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในอิหร่ านตามทฤษฎีของพฤติกรรมตามแผน การวิจยั
ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในอิ หร่ านโดยใช้ทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผน
(TPB) และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) พร้อมตัวแปรอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
การซื้ อสิ น ค้ า ออนไลน์ ใ นอิ ห ร่ านรั บ รู ้ ถึ ง ความสะดวกในการใช้ ง าน (PEOU) มี ผ ลในเชิ ง บวกต่ อ
ความสามารถในการควบคุ ม และการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง ความน่ า เชื่ อถื อมี ผลในเชิ ง บวกต่ อ
ทัศนคติและการควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคล สื่ อมีผลในเชิ งบวกต่อบรรทัดฐานเชิ งอัตวิสัย การลด
ต้น ทุ น มี ข ้อ ดี มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ข องบุ ค คล สุ ด ท้า ยอายุ แ ละรายได้มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจของบุ ค คลในโลก
ออนไลน์ การจัดซื้อ สมมติฐานอื่น ๆ ของการศึกษานี้ไม่ได้รับการยืนยัน สามารถสรุ ปได้วา่ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น
PEOU ความไว้วางใจสื่ อการลดต้นทุนอายุและรายได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในอิหร่ าน
กรอบแนวความคิด

อิทธิพลของ
กลุ่มอ้ างอิง
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
ทัศนคติต่อการเล่ น
เกมออนไลน์
(e-Sports)

ความตั้งใจในการเล่ น
เกมออนไลน์
(e-Sports)
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สมมติฐานการวิจัย
1) อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
2) การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports)
3) ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (eSports)
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาในครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ประชากรที่ เ ล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จาก
สู ตรที่ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1977) โดยกําหนดระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป คํา นวณทางสถิ ติ ประกอบด้ว ย (1)สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (2) สถิติถดถอยเชิงเส้นตรง (simple liner regression)
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ง ใจในการเล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 24-29 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/อิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) (1) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นของอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
อยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ตาม
เพื่ อ นของท่ า น รองลงมาคื อ เล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ตามสตรี ม เมอร์ ที่ ท่ า นชื่ น ชอบ ท่ า นเล่ น เกม
ออนไลน์ (e-Sports) ตามดารานักแสดง/นักร้อง เล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ตามแคสเตอร์ ที่ท่านชื่ นชอบ

8
และเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ตามนักกีฬา (e-Sports) ที่ท่านชื่นชอบ ตามลําดับ (2) ผลการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นของการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอยู่ในระดับ
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง โดยพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ การเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของท่านเพียงคนเดียว รองลงมาคือ สามารถบริ หารเวลาเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ของท่านได้ กําหนดช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)ได้เหมาะสม ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน/เรี ยน
เพื่อเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)ได้
ตามลําดับ (3) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นของทัศนคติต่อการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อร่ างกายและการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยแบ่งเวลาให้
เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต รองลงมาคือ การเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) เป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ทักษะด้านการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) จะช่วยพัฒนาสมองและการเรี ยนรู ้ การเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั ท่านได้ และการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) สามารถทํา
ให้ท่านเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง/นักกีฬา (e-Sports) ในอนาคตได้ ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) กลุ่ม
ตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นของความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ หากท่านมี เวลาว่างท่านจะใช้เวลาว่างเพื่อเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) รองลงมาคือ ยังคงเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) แม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เนื้อหาของเกมมี
ผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ การเป็ นนักกีฬา e-Sports/
ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงด้านเกมออนไลน์ (e-Sports) ตามลําดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการการวิเคราะห์พบว่า
อิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิ งมี อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญที่ ระดับ 0.01 ซึ่ งผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงความ
ตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ได้ ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่
1 ที่ ต้ ัง ไว้ว่ า อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อ้า งอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจในการเล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ ว นที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเล่นเกม
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ออนไลน์ (e-Sports) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) ได้ ดัง นั้น ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ที่ ต้ ัง ไว้ว่ า การรั บ รู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมมี อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่ นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
ส่ วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์พบว่าทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ได้ ดังนั้นผลการศึ กษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติ ฐานข้อที่ 3 ที่ ต้ งั ไว้ว่า ทัศนคติต่อการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้ง ใจในการเล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ง ใจในการเล่ น เกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ล ักษณะทั่วไปเกี่ ย วกับ ผูต้ อบแบบสอบถาม ผลจากการศึ กษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 24-29 ปี ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/อิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เนื่ องจากผูช้ ายส่ วน
ใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าผูห้ ญิง ซึ่ งยังเป็ นกลุ่มคนที่รักในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) อยู่เป็ นประจํา เพราะในปั จจุบนั เกมออนไลน์ (e-Sports) ฟาน รู อิจ, ชูมาร์ คเกอร์ , เมียร์
เคิร์กและฟาน เดอร์ มีน (Van Rooij, Schoenmakers, Meerkerk & Van de Mheen, 2008) นับเป็ นอีกหนึ่ งเท
รนด์ที่มีกระแสร้อนแรงในช่วงปี ที่ผ่านมา และยังได้รับการรับรองสถานะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่ งประเทศไทยให้เป็ นกีฬาอีกประเภทหนึ่ ง ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งก็ยงั ได้รับเงินรางวัลที่สูงพอ ๆ
กับการแข่งขันฟุตบอลในลีกระดับโลก
จากที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ริ คาร์ ดา้ แมรี่ บล็อกซ์ (Ricarda-Marie Brox ,
2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายชื่ นชอบในการเล่นเกมออนไลน์และยังสอดคล้องกับธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุในช่วง 21-25 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จากการศึกษาปั จจัยที่
ขัดแย้งคืออาชี พและรายได้เฉลี่ย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะช่วงเวลาที่ เก็บแบบสอบถามและความคิดของคนใน
สังคมปัจจุบนั ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันตามไปด้วย
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) (1) ด้านอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
ตามเพื่อนของเขาโดยผลการวิจยั ครั้ งนี้ มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน และ ฟิ ซบาย
(Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าวไว้ว่าหากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมความตั้งใจเป็ นบวก และบุคคลสําคัญใน
ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็ นครอบครัวหรื อเพื่อนสนิ ทมีความเห็นว่าสมควรจะแสดงพฤติกรรม บุคคลนั้นก็จะ
แสดงพฤติ กรรมนั้นออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับ แคเทอรี นา สโมเลี ยนา (Kateryna Smoliana, 2017) ที่ ศึกษา
เรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าออนไลน์ พบว่าอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้ อ ทําให้สรุ ปได้ว่าอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (eSports) กล่าวคือ เมื่ อบุคคลใดได้รับการสนับสนุ นหรื อได้รับความยินยอมจากครอบครั วหรื อเพื่อนสนิ ท
บุคคลนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา (2) ด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเชื่ อว่าการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของเขาเพียงคนเดียว โดยผลการวิจยั
ครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าวไว้
ว่าพฤติกรรมการตั้งใจกระทําสิ่ งต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับ จอนเชาฮง, หมิงยูฮวาง, ชุนไคหวาง, ซุยฟางชู, ยูจูเฉิ น และเชียงหัวชาน (Jon-Chao HONG,
Ming-Yueh HWANG, Chun-Kai WANG, Tsui-Fang HSU, Yu-Ju CHEN and Chiung-Hua, CHAN, 2011)
ที่ศึกษาเรื่ องผลกระทบของการดูแลตนเองและรู ปแบบการดูแลตนเองตามแบบพฤติกรรมที่มีการวางแผนใน
เกมคุณธรรมออนไลน์ พบว่าการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เล่นเกมออนไลน์ กล่าวคือเมื่อบุคคลใดรับรู ้ ว่าสามารถที่ จะควบคุมการกระทํานั้นได้ ก็จะส่ งผลต่อความ
ตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา (3) ด้านทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อ
ว่าการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อร่ างกายและการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
โดยแบ่งเวลาให้เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน
และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าวไว้ว่าทัศนคติที่มีต่อกระทําต่างๆไม่ว่าจะดี หรื อร้ายที่ ได้รับ
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อิทธิพลจากความเชื่อของบุคคลนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมความตั้งใจที่มีความสนใจออกมา ได้
สอดคล้องกับ ริ คาร์ ดา้ แมรี่ บล็อกซ์ (Ricarda-Marie Brox , 2011) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเล่นเกม พบว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมการเล่นเกมมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่ นเกม
กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดมีทศั นคติที่ดีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร บุคคลนั้นก็จะตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น
ออกมา
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ผ ล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยรวม
อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํ า คัญกับ การมี เ วลาว่า งแล้ว จะใช้เ วลาว่า งเพื่ อ เล่ น เกม
ออนไลน์ (e-Sports) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์
(e-Sports) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าว
ไว้ว่า บุคคลสามารถตั้งใจแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรรมนั้นได้ แต่ถึงแม้บางพฤติกรรมอาจมีปัจจัยพร้อมใน
การแสดงพฤติกรรม แต่ก็ยงั มีบางส่ วนที่เจตนายังคงขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เช่น โอกาส
และทรัพยากรที่จาํ เป็ น (เวลา เงิน ทักษะ ความร่ วมมือจากผูอ้ ื่น) ตัวแปรเหล่านี้ เป็ นตัวแทนของตัวควบคุม
แท้จริ งที่อยูเ่ หนือพฤติกรรม หากบุคคลมีโอกาส และทรัพยากรพร้อม หากมีเจตนาจะแสดงพฤติกรรม บุคคล
นั้นก็สามารถแสดงมันออกมาได้สาํ เร็ จ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จูยองกาง (Ju Young Kang, 2008) ที่ศึกษาเรื่ องความคาดหวัง ความ
ตั้งใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายที่ออกแบบร่ วมบนเว็บไซต์ช็อปปิ้ ง พบว่า ทัศนคติ,
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้า
ในเว็บไซต์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อบุคคลที่มีทศั นคติที่ดี ครอบครัวหรื อเพื่อนของเขาเห็นด้วย
และเขาสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายหรื อควบคุมการกระทํานั้นได้ ก็จะส่ งผลให้เกิดความตั้งใจในการซื้ อ
สิ นค้าขึ้น
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลต่อความ
ตั้ง ใจในการเล่ นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งได้ให้ค วามคิ ดเห็ นในเรื่ องการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Spots) ตามเพื่อนและสตรี มเมอร์ มากที่ สุด เนื่ องจากเพื่อนที่ มีรสนิ ยมเดี ย วกันจะอยู่ใ นกลุ่ ม
เดี ย วกัน ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี มี ค วามทัน สมัย สามารถที่ จ ะรั บ ชมได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาไม่ ว่ า จะเป็ น
โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค และแท็บเล็ตเป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน
และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู ้ของบุคคลว่า บุคคลอื่นที่มีความสําคัญกับเขา
ต้องการหรื อไม่ตอ้ งการให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เซเยด นาเซี ยร์ เกตาบี , บาห์รัม รันจบาเรี ยนและอซาร์ นูช อันซารี
(Seyed Nasir Ketabi, Bahram Ranjbarian and Azarnoush Ansari, 2014) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ มี ผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ตามทฤษฎี พ ฤติ กรรมตามแผน พบว่า อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อ้า งอิ งมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือมนุษย์เป็ นสัตว์สังคมที่จะต้องมีครอบครัว
เพื่อนรวมไปถึงคนรัก ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นที่จะแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา
ส่ ว นที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมมี อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความ
คิดเห็นในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) และความสามารถในการบริ หารเวลาเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) มากที่สุด เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 25 ปี ขึ้นไปซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วทําให้
สามารถที่จะควบคุมตนเองไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรออกมารวมไปถึงสามารถบริ หารเวลาในการทํา
สิ่ งต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เอจเซน และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่กล่าว
ไว้ว่ า การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของบุ ค คลว่ า เป็ นการยาก หรื อ ง่ า ยที่ จ ะกระทํา
พฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เซเยด นาเซี ยร์ เกตาบี , บาห์รัม รันจบาเรี ยนและอซาร์ นูช อันซารี
(Seyed Nasir Ketabi, Bahram Ranjbarian and Azarnoush Ansari, 2014) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าการรับรู ้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือบุคคลที่สามารถรับรู ้
ว่าตนสามารถควบคุมตนเองหรื อรวมไปถึงควบคุมค่าใช้จ่าย มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา
ส่ วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports)
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นในเรื่ อง
การเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยแบ่งเวลาให้เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวิตและไม่เกิดผล
เสี ยต่อร่ างกายมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพอิสระทําให้มีทศั นคติในการบริ หารเวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์ (e-Sports) เนื่ อ งจากต้อ งบริ ห ารเวลาในการทํา งานที่ มี เ วลาอย่า งจํา กัด อยู่ บ่ อ ย ๆ อยู่แ ล้ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ข อง เอจเซน และ ฟิ ซบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) ที่ ก ล่ า วไว้ว่า การ
ประเมินทางบวกหรื อลบ ของแต่ละบุคคลต่อการกระทําหรื อเป็ นความรู ้สึกโดยรวมของบุคคลไม่ทางบวกก็
ทางลบ หรื อต่อต้าน-สนับสนุนกับการกระทํานั้น ๆ ซึ่งโดยทัว่ ไปหากบุคคลมีทศั นคติแง่ลบมากเท่าใด ก็ควร
มีทศั นคติหนักแน่นที่จะไม่แสดงพฤติกรรมมากเท่านั้น
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เซเยด นาเซี ยร์ เกตาบี , บาห์รัม รันจบาเรี ยนและอซาร์ นูช อันซารี
(Seyed Nasir Ketabi, Bahram Ranjbarian and Azarnoush Ansari, 2014) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
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ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าทัศนคติต่อการกระทํามีอิทธิ พล
ต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ อ ย่ า งมี นัย สํา คัญ กล่ า วคื อ ทัศ นคติ ต่ อ การกระทํา มี ผ ลต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของบุคคล เพราะถ้าบุคคลใดมีทศั นคติที่ดีต่อการกระทําสิ่ งนั้นมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
นั้นออกมา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยเล่นตาม
เพื่อนหรื อคนรู ้จกั รวมไปถึงสตรี มเมอร์ ดว้ ย ดังนั้นบริ ษทั เกมออนไลน์ควรให้ความสําคัญเรื่ องความโปร่ งใส
ว่ามีการโกงหรื อมีเด็กเส้นไหมและสามารถให้ผเู ้ ล่นตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองว่าไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
หรื อการให้ของแก่ผูเ้ ล่นบางกลุ่ม และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดอันเนื่ องมาจากบัคของเกมนั้น ๆ อย่าง
รวดเร็ วรวมไปถึงปรับปรุ งและพัฒนาเซิ พเวอร์ ของเกมให้สามารถรองรับผูเ้ ล่นที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ยงั คงเล่นและซื้อสิ นค้าของตัวเกมไปเรื่ อยๆหรื อเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ด้วย
2) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยเชื่อว่าการ
เล่นเกมออนไลน์ข้ ึนอยู่กบั การตัดสิ นใจของตนเองและสามารถบริ หารเวลาเล่นเกมออนไลน์ ไม่ให้กระทบ
ต่อการเรี ยนหรื องานที่ทาํ ได้ ดังนั้นบริ ษทั เกมออนไลน์ควรมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก
แถม พร้อมทั้งอัพเดตกิจกรรมในช่วงเวลาวันหยุดหรื อช่วงหลังช่วงเวลาทํางานปกติของคนปกติทว่ั ไปเช่น มี
การจัดกิจกรรมแจกของหรื อเพิ่มของรางวัลจากการเล่นในช่ วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงการพัฒนาอัพ เดต
แพทซ์ของเกมให้มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนั
3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยเชื่อว่าการ
เล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) โดยแบ่งเวลาให้เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและไม่มีผลกระทบ
ด้านลบต่อร่ างกาย ดังนั้นบริ ษทั เกมออนไลน์ควรมีการเปิ ดให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมทั้งมี
บริ การที่ครอบคลุม เช่นการแก้ปัญหา หรื อ สอบถามข้อมูลได้จากทีม call center ได้ทนั ทีเมื่อมีปัญหาการใช้
งานเกิดขึ้น ตลอด 24 ชัว่ โมงพร้อมทั้งมีการฝึ กพนักงานให้มีการบริ การที่ดีแก่ลูกค้า และมีการพัฒนาให้ตวั
เกมสามารถเล่นได้กับทุก แพลตฟอร์ ม เช่ น คอมพิวเตอร์ ส่ วนบุค คล (pc) สมาร์ ทโฟน รวมไปถึ งเครื่ อง
PlayStation 4 โดยการเล่นแต่ละแพลตฟอร์มนั้นจะใช้ ยูสเซอร์ไอดีและพาสเวิร์คในการล็อคอินเข้าเซิพเวอร์
ซึ่งเซิพเวอร์ก็จะเป็ นเซิพเวอร์เดียวกันในการรองรับผูเ้ ล่นทุกคน
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
จากข้อจํากัดในการวิจยั ที่ได้กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทําให้เกิ ดข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ง
ต่อไปว่า ควรทําการศึกษาโดยการเจาะกลุ่มผูใ้ ช้บริ การให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปั จจัยที่ตอ้ งการ
ศึกษาที่อย่างถูกต้อง เนื่ องจากหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การที่กว้างเกินไป อาจได้ขอ้ มูลที่ไม่
แม่นยํามากนัก รวมถึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคูก่ นั ไปด้วย เพื่อให้มีรายละเอียดและข้อมูล
มากยิ่งขึ้นเพราะการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวอาจมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่
ครอบคลุมในบางประเด็น ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปควรใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การสังเกตุการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ การทําเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์ ในเชิ งลึ ก เป็ นต้น เพื่อให้การศึ กษามีขอ้ มูลที่ แม่นยําและ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา อาจทําให้ผลลัพธ์ที่ได้
แตกต่างออกไป โดยในการศึกษาครั้ งนี้ ใ ช้แนวคิ ดพฤติ ก รรมตามแผนเพื่อวัดความตั้ง ใจในการเล่ น เกม
ออนไลน์ (e-Sports) ของประชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแนวความคิด ศึกษาทฤษฎีการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรื อทฤษฎีรูปแบบการดําเนิ นชีวิต มาใช้ในการศึกษาตัวแปรดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้
ก็จะมีความแตกต่างออกไป เป็ นต้น
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