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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการเปิด
รับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมกับ
ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม รวมทั้งเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  คือ ผู้ที่อายุ 10-65 ปี และเคยรับชมรายการการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  

ผลวิจัย พบว่า ความคาดหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports และการเปิดรับชมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอด
การแข่งขัน E-Sports รวมทั้งผู้ชมมีความคาดหวังด้านเนื้อหาของรายการ และด้านนักกีฬา/ผู้ด าเนิน
รายการสูงกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากการชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ในขณะที่ผู้ชม
มีความคาดหวังด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชมไม่แตกต่างกับความพึงพอใจที่ได้รับจากการชมรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 
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Abstract 
The objective of this survey research is to study the relationships between 

expectation and exposure to E-sports broadcast program and between the exposure 
to such program and gratification toward it by its audience, as well as to compare 
the difference between the expectation and gratification toward it. 

The population consists of 400 people between 10 and 65 years old who 
have seen the E-sports broadcast program at least twice over the past one year. 

The finding shows that their expectation has a positive relationship with the 
exposure to the E-sports broadcast program, while the exposure has a positive 
relationship with the gratification of the program. The audience has a higher 
expectation regarding the program contents and athletes/program hosts than the 
gratification toward the program, while the audience’s expectation regarding their 
participation in the program shows no difference than the gratification toward it. 
 
Keywords: E-Sports, sports communication, sports broadcasting, expectation, 
gratification 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

 แรกเริ่ม เกมเป็นเพียงสื่อที่ใช้เพ่ือการผ่อนคลาย หรือสื่อเพ่ือความบันเทิงส่วนตัวภายในที่พัก
อาศัยของผู้ เล่น แต่เมื่อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนา และระบบการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน เกมจึงกลายเป็นสื่อที่เชื่อมโยงผู้เล่นจ านวนมากเข้า
ด้วยกันเป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ผ่านรูปแบบการเล่นและกฎกติกาที่หลากหลาย กระทั่งเกิดการ
ผลักดันให้มีการแข่งขันเพือ่ชิงเงินรางวัลระหว่างผู้เล่นด้วยกัน และเรียกการแข่งขันนั้นว่า E-Sports 
 ปัจจุบัน E-Sports ได้ถูกยอมรับเป็นกีฬาระดับสากล มีสหพันธ์กีฬานานาชาติรับรอง และ
นอกจากนั้น สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยังได้บรรจุ E-Sports ลงในเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจว ประเทศ
จีน ในปี ค.ศ. 2022 จึงสามารถกล่าวได้ว่า E-Sports เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาระดับประเทศ 
และยังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงกว่ากีฬาประเภทอ่ืนๆ ในบางประเทศ รวมทั้งมีมูลค่าตลาดและ
เงินรางวัลในการแข่งขันสูงถึงหลักร้อยล้านบาทอีกด้วย 

E-Sports เป็นกีฬาอย่างไรนั้น Prof. Dr. Ingo Froboese (2558) หัวหน้าศูนย์สุขภาพและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาประเทศเยอรมันนี ได้กล่าวว่า กีฬามีการเคลื่อนไหวมากกว่าสิ่งที่เห็นใน
สนาม ทักษะทางด้านจิตใจ กลยุทธ์การวางแผน หรือการฝึกซ้อมก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพของนักกีฬา และทุกสิ่งที่กล่าวมานั้น สามารถพบได้ในการแข่งเกม โดยเฉพาะเกม E-Sports 
นั้นจ าเป็นต้องมีการท างานเป็นทีมและมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ดังนั้นการออกก าลังกายจึงไม่ใช่
ส่วนส าคัญในการก าหนดความเป็นกีฬาเช่นเดียวกับกีฬาหมากรุกที่แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางด้าน
จิตใจและการวิเคราะห์คู่แข่งต่างหากท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการแข่งขัน 
 การเติบโตของ E-Sports เป็นไปอย่างรวดเร็ว และภูมิภาคที่จ านวนผู้ชม E-Sport เพ่ิมสูงขึ้น
เร็วที่สุดก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัวเลขประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดตาม
ชม E-Sports มีจ านวนสูงถึง 9.5 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 2019 
แต่หากนับรวมผู้ที่รับชม E-Sports เพียงครั้งคราวเข้าไปด้วยนั้น ตัวเลขผู้รับชมจะสูงถึง 19.9 ล้านคน 
และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมสูงถึง 40 ล้านคนในปี ค.ศ. 2019 นับว่าเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในโลก
อีกด้วย ผลการส ารวจยังระบุว่า ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
เป็นที่รู้จักในฐานะ Big6 เพราะมีจ านวนผู้ติดตาม E-Sports รวมกันมากถึง 98% จากทั้งหมดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจ านวนคนไทยที่ติดตาม E-Sports อยู่ที่ 1.1 ล้านคน 

รายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาประเภท E-Sports มีลักษณะใกล้เคียงกับการถ่ายทอดการ
แข่งขันกีฬาประเภทอ่ืนๆ เช่น ฟุตบอล เทนนิส หรือหมากรุก กล่าวคือ มีการจัดให้นักกีฬาสองฝ่ายมา
แข่งขันกัน และผู้ผลิตรายการจะถ่ายทอดภาพการแข่งขันไปยังผู้ชมผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งในการรับชม
นั้น นอกจากจะได้ดูผู้เล่นที่มีทักษะเป็นนักกีฬามืออาชีพ มีการร่วมมือกันเล่นเป็นทีมมากกว่า และมี
กลยุทธ์ในการเล่นเกมมากกว่าผู้เล่นทั่วไป ยังมีผู้ด าเนินรายการที่ช่วยอธิบายตัวเกม มีผู้ชมในสนาม
คอยส่งเสียงเชียร์เสริมบรรยากาศ และมีสนามแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เหตุนี้ ผู้ชมย่อมเกิดความ
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คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของตนมากกว่าการ เล่นเกมด้วยตนเอง 
หรือรับชมผู้เล่นเกมทั่วไป ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขความนิยมของ E-Sports ที่เพ่ิมสูงขึ้นดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ก็เป็นเครื่องการันตีความส าเร็จของรายการได้เป็นอย่างดี 

นอกจากผู้เล่นเกมคนไทยจะมีความสนใจ E-Sports เป็นจ านวนมากแล้ว ผู้เล่นเกมคนไทยยัง
เป็นผู้มีก าลังซื้อและชื่นชอบการจับจ่ายสินค้าในอุตสาหกรรมเกมอย่างมากด้วย โดยผลการส ารวจของ
เว็บไซต์ Newzoo ในหัวข้อ “100 อันดับประเทศที่ใช้เงินเกี่ยวกับเกมมากที่สุดในโลก ปี 2017” 
พบว่าคนไทยมียอดรวมการจับจ่ายในอุตสาหกรรมเกมอยู่ที่ประมาณ 597 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิด
เป็นเงินไทยราว 19,700 ล้านบาท และจัดเป็นอันดับที่ 20 ของโลก  มากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมากเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของผู้ซื้อแต่ละรายอยู่ที่ 35.35 
เหรียญสหรัฐ และอยู่เหนือค่าเฉลี่ยของภูมิภาค 

กล่าวสรุปได้ว่า E-Sports เป็นคอนเทนต์สื่อรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจยิ่ง มีมูลค่าทาง
ตลาดที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเป้าหมายรองรับเป็นจ านวนมาก โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งก าลังซื้อและมี
ความตั้งใจจับจ่ายสูงอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอด
การแข่งขัน E-Sports การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports และความพึงพอใจต่อ
รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้น าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง หรือพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นคอนเทนต์รูปแบบใหม่ในวงการสื่อสารมวลชน 
ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนนักกีฬา พัฒนาวงการสื่อสารมวลชน และช่วยพัฒนาวงการ E-Sports 
ของประเทศไทยให้เติบโตควบคู่ไปด้วยกัน และยังสร้างองค์ความรู้แก่ผู้คนให้ตระหนักถึงถึง
ความส าคัญของกีฬา E-Sports รวมถึงปรับความเข้าใจของผู้คนเสียใหม่ว่า เกมไม่ใช่มีเพียงข้อเสีย แต่
เกมได้กลายเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร ความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 

การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports และ ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports ของผู้ชม 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับชมรายการถ่ายทอด
การแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 
กับการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports กับ
ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม 
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5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม 

 
วิธีการทดลอง 

การศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน  
E-Sports เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมายคือ คนไทยที่ติดตามรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports จ านวน 1.1 ล้านคน สุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็นและสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยแบ่งโควตาตามช่วงอายุเป็น 3 ช่วง ตามสัดส่วนของผู้ที่
ติดตามชม E-Sports ในระดับสากลช่วงปี ค.ศ. 2017 (newzoo.com, 2017) ได้แก่ ช่วงอายุ 10-20 
ปี จ านวน 108 ชุด ช่วงอายุ 21-35 ปี 208 ชุด และช่วงอายุ 36-65 ปี 84 ชุด หลังจากนั้นในแต่ละ
ช่วงอายุจะได้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ที่ติดตามรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 
อย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยได้ผ่านการประยุกต์ทฤษฎีมา
ออกแบบและสร้างเป็นเครื่องมือ สามารถแบ่งค าถามออกได้เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ตั้งค าถามว่า “ท่านเคยรับชมรายการ E-Sports ผ่านทุก
ช่องทางอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบันหรือไม่” เพ่ือเป็นการคัดเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค ์

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และ
ภูมิล าเนา เป็นค าถามปลายปิด ให้เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาของรายการ ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ และด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ชม โดยจัดท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 21 ข้อ แบ่งระดับการประเมินเป็น 5 
ระดับ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับ การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แบ่งออกเป็น  
5 ประเด็นค าถามได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับ ระยะเวลาในการรับ ช่วงเวลาในการเปิดรับ ช่องทางใน
การเปิดรับ และลักษณะในการเปิดรับ โดยจัดท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับการประเมิน
เป็น 6 ระดับ 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาของรายการ ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ และด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ชม โดยจัดท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 21 ข้อ แบ่งระดับการประเมินเป็น 5 
ระดับ 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยด้านลักษณะทางประชากร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.5 ในส่วนของอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
32.8 ในส่วนของรายได้ส่วนตัวต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 และในส่วนภูมิล าเนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 53.5 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้าน ความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-
Sports  

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังจากสื่อ สามารถกล่าวได้ว่า ความคาดหวังเป็น
พฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากความเชื่อของบุคคลว่า สื่อนั้นๆ มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความพึงพอใจของตน ท าให้บุคคลนั้นๆ เกิดแรงจูงใจในการเปิดรับสื่อ และในการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ด้านเนื้อหาของรายการอยู่ในระดับ
มาก มีความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการอยู่
ในระดับมากที่สุด และมีความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ชมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ในการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้  

ในประเด็นค าถามด้านเนื้อหาของรายการ หัวข้อค าถามที่ว่า “ท่านคาดหวังว่าจะได้ชมการ
แข่งขันที่ตื่นเต้น และสนุกสนาน” เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคือ 4.66 โดยที่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายเลือกให้คะแนนในระดับ “น้อย” และระดับ “น้อยที่สุด” 
แม้แต่คนเดียว แสดงว่าเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการรับชมมากที่สุด ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกันต์ วิชัยไพบูลย์ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง “รายการกีฬามวย
ปล้ ากับความต้องการและความคาดหวังของผู้ชมทางเคเบิ้ลทีวี” ที่พบว่า ผู้ชมมีความต้องการที่จะ
ได้รับความบันเทิงจากเนื้อหาที่น่าติดตาม ต้องการเห็นภาพการต่อสู้ที่รุนแรง นอกจากนั้นผู้ชมยัง
คาดหวังในการใช้รายการกีฬามวยปล้ าเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเป็น
เครื่องมือในการผ่อนคลายความเครียด 

ส่วนหัวข้อค าถามที่ว่า “ท่านคาดหวังว่าจะได้ชมคนแต่งกายสวยงามเลียนแบบตัวละครใน
เกมเป็นสีสันของการแข่งขัน” เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังระดับปานกลาง และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.31 อาจเป็นเพราะการแต่งกายเลียนแบบตัวละครนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันน้อยทีสุ่ดเมื่อเทียบกับส่วนอื่น   

ในส่วนของประเด็นค าถามด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ หัวข้อ
ค าถาม “ท่านคาดหวังว่าจะได้ชมมิตรภาพระหว่างนักกีฬา รวมถึงการเล่นเกมเป็นทีมของนักกีฬา” มี
ความคาดหวังในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วน
หัวข้อค าถาม “ท่านคาดหวังว่าจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของนักกีฬา” มีความคาดหวังในระดับมาก 
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แต่มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ซึ่งน้อยที่สุดและมีความแตกต่างจากประเด็นหัวข้อค าถามอ่ืนอย่างมาก แสดง
ให้เห็นว่า ผู้ชมมีความคาดหวังว่าจะได้ชมการแข่งขันของนักกีฬามากกว่าที่จะทราบถึงประวัติความ
เป็นมา อาจเพราะนักกีฬา E-Sports ส าหรับผู้ชมคนไทยนั้นยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ตัวตนผ่านสื่อ
จนมีความน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบเหมือนนักกีฬาประเภทอ่ืน จึงท าให้ผู้ชมสนใจเพียงการแข่งขัน
มากกว่าความเป็นมาของนักกีฬา 

และในส่วนของประเด็นค าถามด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ประเด็น
ค าถามหัวข้อ “ท่านคาดหวังว่าจะได้ร่วมสนุกทายผลการแข่งขัน” มีความคาดหวังในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.66 และประเด็นค าถามหัวข้อ “ท่านคาดหวังว่าจะได้ส่งข้อความ sms ไป
ปรากฏในรายการ” มีความคาดหวังในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.67 แสดงให้เห็น
ว่าการส่งข้อความ sms อาจล้าสมัยเกินไป และไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งนี้ซึ่งหากเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของประเด็นค าถามด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ชม กับอีกสองด้านที่เหลือ จะพบว่ามีคะแนนน้อยกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นส่วนที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิตรายการมากท่ีสุด 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports  
จากผลการวิจัยที่พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-

Sports อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับเกมประเภท MOBA, FPS และ Battle Royale ใน
ระดับมาก มีความถ่ีในการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports อยู่ในระยะ 30 นาทีถึง 1 
ชั่วโมง มีช่วงเวลาในการเปิดรับคือ ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มากที่สุด มีการเปิดรับในช่องทาง 
Twitch และ YouTube ของผู้ให้บริการ ในระดับมาก และมีการเปิดรับในลักษณะ ดูรายการ
ถ่ายทอดสด ในระดับมากท่ีสุด ได้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือความสอดคล้องกันของผลคะแนนระหว่าง
ประเภทของเกมที่เปิดรับกับความถี่ในการเปิดรับ  

กล่าวคือ เกมประเภท MOBA, FPS และ Battle Royale เป็นเกมที่มีช่วงเวลาในการแข่งขัน
ไม่สั้นเหมือนเกมประเภท Fighting และไม่ยาวเท่ากับเกมประเภท RTS ซึ่งเวลาในการแข่ง
โดยประมาณมักอยู่ในช่วงระยะ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ตรงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และอาจแสดง
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างไม่นิยมเปิดรับระยะเวลาในการถ่ายทอดที่มากกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกับกีฬา
ประเภทฟุตบอลที่มีการถ่ายทอดการแข่งขันแต่ละครั้งเกินกว่า 1 ชั่วโมงแล้ว แสดงว่า E-Sports ยังไม่
ประสบความส าเร็จในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมในระยะเวลานานได้ จึงควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports  
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-

Sports ด้านเนื้อหาของรายการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็น “ท่านมี
ความพึงพอใจต่อการแข่งขันที่ตื่นเต้น และสนุกสนาน” ในประเด็น “ท่านมีความพึงพอใจต่อการฉาย
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ภาพเกมในมุมมองจากจอของผู้เล่นอย่างชัดเจน” และในประเด็น “ท่านมีความพึงพอใจต่อการฉาย
ภาพซ้ าในจังหวะที่เป็นไฮไลต์ส าคัญ” ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ประกันต์ วิชัยไพบูลย์ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง “รายการกีฬามวยปล้ ากับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ชมทางเคเบิ้ลทีวี” สอดคล้องกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดรายการ E-
Sports จากงานวิจัยของ Jana Rambusch, Anna-Sofia  Alklind Taylor และ Tarja Susi (2017) 
ที่ศึกษาเรื่อง “A pre-study on spectatorship in E-Sports.” ที่ว่า ต้องมีการแสดงให้เห็นภาพรวม
ของเกมและแสดงสถิติผลคะแนนของการแข่งขัน และมีภาพและเสียงที่ชัดเจน โดยเฉพาะส่วนที่เป็น
จังหวะเหตุการณ์ส าคัญ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง 
“การสื่อสารข้ามสื่อเพ่ือสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ด าเนินรายการข่าว” ที่ว่า การก าหนดแบนด์บุคคล
ของผู้ด าเนินรายการข่าวประกอบด้วยการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ 

ในส่วนความพึงพอใจด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็น “ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้ด าเนินรายการที่ใช้
เสียงการบรรยายที่ชัดเจน และไม่ขัดกับบรรยากาศหรือจังหวะการแข่งขัน” ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดรายการ E-Sports จากงานวิจัยเรื่อง “A pre-
study on spectatorship in E-Sports.” ที่ว่าด้วยความส าคัญของผู้ด าเนินรายการ ทั้งยังบอกอีก
ด้วยว่า ภาพลักษณ์ และวิธีการบรรยายนั้นจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจนเกิดรูปแบบเฉพาะของตน 
จึงจะท าให้รายการและตัวผู้ด าเนินรายการได้รับความนิยม 

ผลการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นช่วยย้ าถึงความส าคัญต่อบทบาทของผู้ด าเนินรายการใน
รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แสดงให้เห็นว่าผู้ด าเนินรายการเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ ทั้งยัง
ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทันต่อข้อมูลและเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้นด้วย ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนา
นั้นสามารถอ้างอิงจากผลการวิจัยของณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ได้ นั่นคือ ผู้ด าเนินรายการจะต้องท าการ
วิเคราะห์ตัวเอง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์คู่แข่งเพ่ือให้เกิดบุคลิกภาพของแบรนด์และอัต
ลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีการเลือกใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชมรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports ดังนั้นจึงควรใช้ช่องทางสื่อใหม่ หรือช่องทางที่เกี่ยวกับ E-Sports โดยตรงเช่น 
Twitch และมีการสื่อสารผ่านช่องทางนั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ  

และในส่วนของความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง หากเปรียบเทียบระดับคะแนนของประเด็นค าถามส่วนนี้กับอีกสองด้านที่เหลือ พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชมน้อยกว่าอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
ระดับคะแนนของความคาดหวังในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชมอีกด้วย 

 



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) 54 

สรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1  ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แตกต่างกัน 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

การเปิดรับชมรายการถ่ายทอด 
การแข่งขัน E-Sports 

ลักษณะทางประชากร 

เพศ อายุ 
รายได้ส่วนตัว 

ต่อเดือน 
ภูมิล าเนา 

ความถี่ในการเปิดรับชม     
ระยะเวลาในการเปิดรับชม     
ภาพรวม     

หมายถึง มีความแตกต่าง      หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 
ผลวิจัยพบว่า ผู้ชมที่มีเพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับและ

ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports แตกต่างกัน แต่ในส่วนของ
ภูมิล าเนา ผลวิจัยพบว่า ผู้ชมที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันจะมีการความถี่ในการเปิดรับและระยะเวลาใน
การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าว่า ภูมิล าเนาไม่มี
ผลต่อการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (p<.05) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวันต์ แสงวิรุณ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปิดรับสื่อเกมออนไลน์บน Platform Steam ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่ว่า การ
เปิดรับสื่อเกมออนไลน์บน Platform Steam ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะทางประชากรเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนนั้น แตกต่างกัน โดยเฉพาะความถี่ในการเล่นเกมส์ 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ผู้ชมเพศหญิงมีความถี่ในการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดรับเกม
ประเภทMOBA มากกว่าเพศชาย ส่วนผู้ชมเพศชายมีความถ่ีในการเปิดรับชมเกมประเภท RTS , CCG 
และ Fighting กับมีระยะเวลาในการเปิดรับชมเกมประเภท RTS, CCG, Fighting,  Sports และ FPS 
มากกว่าเพศหญิง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (p>.05) 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจประการที่สองคือ เกมประเภท Sports เป็นเกมประเภทเดียวที่อายุไม่
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการเปิดรับชม  

ขณะที่ผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความถี่ในการเปิดรับชมเกมประเภท MOBA , RTS , 
Fighting ,  FPS  และ Battle Royale แตกต่างกัน และผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมเกมประเภท MOBA , RTS , Fighting , CCG , FPS  และ Battle Royale แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ .05 (p<.05) 
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สรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอด
การแข่งขัน E-Sports มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของ
ผู้ชม 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

การเปิดรับชมรายการถ่ายทอด 
การแข่งขัน E-Sports 

ความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 

ด้านเนื้อหา 
ของรายการ 

ด้านนักกีฬาและ 
ผู้ด าเนินรายการ 

ด้านการมสี่วนร่วม
ของผู้ชม 

ความถี่ในการเปิดรับชม    
ระยะเวลาในการเปิดรับชม    
ภาพรวม    

หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานในส่วนของความถี่ในการเปิดรับพบว่า ผู้ที่มีความคาดหวังต่อ

รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ในภาพรวมมาก จะมีการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports มาก และผู้ที่มีความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ในภาพรวม
น้อย จะมีการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports น้อยตามไปด้วย ทั้งนี้ขนาดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports กับความถี่ในการ
เปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอด
การแข่งขัน E-Sports กับระยะเวลาในการเปิดรับอยู่ในระดับต่ า  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports กับการเปิดรับชม
รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในแต่ละด้าน พบว่า ความคาดหวังต่อรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการเปิดรับชมในทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านเนื้อหาของรายการ รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม และด้าน
นักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ ตามล าดับ  

จากผลการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังกับความถี่ในการเปิดรับชมนั้น มีค่ามากกว่าระยะเวลาในการเปิดรับในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของการเปิดรับ และช่วยสรุปได้ชัดเจนขึ้นได้ว่า กลุ่ มผู้ชมรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports มีพฤติกรรมเปิดรับในระยะเวลาในการถ่ายทอดที่ไม่ยาวนัก 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ผู้ชมมีค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังกับความถี่ในการเปิดรับชมด้านเนื้อหาของรายการมากที่สุด แต่ในส่วนของระยะเวลาในการ
เปิดรับ กลับมีค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการมากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมการ
เปิดรับที่แตกต่างกันนี้บอกได้ตามทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อที่ว่า ความคาดหวังจากสื่อหรือการ
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คาดคะเนผลประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อนั้นเป็นการอธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ รับสาร คือเมื่อ
ผู้รับสารมีความคาดหวังอยู่ในใจ จึงก าหนดพฤติกรรมการเปิดรับที่จะน าไปสู่การตอบสนองความ
คาดหวังนั้นๆ ได้ จึงวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ชมที่มีความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports
ด้านเนื้อหาของรายการจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับเน้นไปที่ความถี่ ส่วนผู้ ชมที่มีความคาดหวัง
รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับ
เน้นไปที่ระยะเวลา 

 
สรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับชมรายการถ่ายทอด

การแข่งขัน E-Sports มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของ
ผู้ชม 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 

ความพึงพอใจรายการถ่ายทอดการ
แข่งขัน E-Sports 

การเปิดรับชมรายการถ่ายทอด 
การแข่งขัน E-Sports 

ความถี่ในการ
เปิดรับชม 

ระยะเวลาในการ
เปิดรับชม 

ด้านเนื้อหาของรายการ   
ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ   
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม   
ภาพรวม   

หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในภาพรวม โดย
เป็นความสัมพันธ์ทางบวก ทั้งนี้ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเปิดรับกับความพึงพอใจ
ต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports อยู่ในระดับต่ า และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาในการเปิดรับกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports อยู่ในระดับต่ า 

เมื่อพิจารณาการเปิดรับชมรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports กับความพึงพอใจต่อ
รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในแต่ละด้านพบว่า ความถี่ในการเปิดรับ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในทุกด้าน 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาของรายการ 
และด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ ตามล าดับ เช่นเดียวกับระยะเวลาในการเปิดรับ คือระยะเวลา
ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของ
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ผู้ชมในทุกด้าน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม รองลงมาคือ ด้าน
นักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ และ ด้านเนื้อหาของรายการ ตามล าดับ 

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับทั้งในด้านความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับล้วนมี
ความสัมพันธ์สูงสุดกับความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ชม ซึ่งเป็นด้านที่ผู้ชมจะมีพฤติกรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับรายการมากท่ีสุด  

 
สรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความคาดหวังมีความแตกต่างจาก

ความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชม 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ประเด็นความคาดหวัง 

ด้านเนื้อหา 
ของรายการ 

ด้านนักกีฬาและ 
ผู้ด าเนินรายการ 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ชม 

ด้านเนื้อหาของรายการ  - - 

ด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ -  - 
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม - -  

หมายถึง มีความแตกต่าง      หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวังมีความแตกต่างจากความพึงพอใจต่อรายการ

ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในภาพรวม กล่าวคือ ผู้ชมมีความคาดหวังต่อรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ในภาพรวม มากกว่าความพึงพอใจ และเมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ของผู้ชมในแต่ละด้าน 
พบว่าความคาดหวังต่อรายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports ด้านเนื้อหาของรายการ และความ
คาดหวังด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการ มีความแตกต่างจากความพึงพอใจ ส่วนความคาดหวังด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ชมไม่มีความแตกต่างจากความพึงพอใจ  

จากการศึกษาทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจจากสื่อที่ว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดว่า ตน
ต้องการอะไร จากสื่อใด และคาดหวังสารอะไร จึงจะตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ซึ่งกล่าว
ได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลที่สามารถสังเกตได้จากความต้องการ 
ความคาดหวัง หรือเหตุผลในการใช้สื่อของบุคคล ท าให้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานได้
ว่า รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports โดยภาพรวมในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผู้ชมในด้านเนื้อหาของรายการ และด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการได้ ควรมีการศึกษา
และพัฒนาองค์ประกอบของรายการในส่วนนี้ให้มากขึ้น แต่ในส่วนของความคาดหวังด้านการมีส่วน
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ร่วมของผู้ชมซึ่งไม่มีความแตกต่างจากความพึงพอใจนั้น ตีความได้ว่า เป็นด้านที่มีองค์ประกอบซึ่ง
ตอบสนองต่อความคาดหวังผู้ชมและสร้างความพึงพอใจได้ดีอยู่แล้ว หรือเป็นเพราะผู้ชมไม่ได้มีความ
คาดหวังมากนัก จึงยังไม่จ าเป็นต่อการพัฒนาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการถ่ายทอดการ

แข่งขัน E-Sports ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 

1. หากผู้ประกอบการต้องถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports หรือต้องการวางแผนการผลิต

รายการประเภท E-Sports ควรมองกลุ่มเป้าหมายเพศชายเป็นหลัก  

2. ผู้ประกอบการสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ E-Sports ได้ในพ้ืนที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ

ต่างจังหวัด ทั้งนี้ไม่ควรจัดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสูงมากนัก เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ยังมี

อายุต่ ากว่า 25 ปี จึงอาจมีรายได้น้อย หรืออาจยังไม่มีรายได้ส่วนตัว 

3. ในการวางแผนการผลิตรายการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการแข่งขันที่จะมอบ

ประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและสนุกสนานกับผู้ชมเป็นพิเศษ รองลงมาคือให้ความส าคัญกับผู้ด าเนิน

รายการ  

4. ผู้ด าเนินรายการควรใส่ใจภาพลักษณ์ของตนในขณะด าเนินรายการ ควรศึกษาหาความรู้

และข้อมูลเรื่องเกมที่ตนต้องด าเนินรายการให้ถูกต้อง ควรสร้างเอกลักษณ์ในการใช้ค าบรรยายของตน 

โดยควรที่จะใช้เสียงการบรรยายที่ชัดเจน ไม่ขัดกับบรรยากาศหรือจังหวะการแข่งขัน และควรอธิบาย

ตัวเกมให้เข้าใจง่าย แม้ว่าผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมประเภทนั้นๆ มารับชมก็สามารถเข้าใจได้ 

5. ผู้ชมคาดหวังที่จะได้เห็นคนแต่งกายสวยงามเลียนแบบตัวละครในเกมมาร่วมในรายการ

เพียงระดับปานกลาง จึงอาจตัดออกจากองค์ประกอบของรายการได้ หรืออาจต้องมีการพัฒนาให้มี

ความเกี่ยวข้องกับการแข่งขันมากขึ้นในอนาคต   

6. เกมประเภท MOBA, FPS และ Battle Royale เป็นเกมท่ีผู้ชมมีความถี่ในการเปิดรับมาก

ที่สุดจากการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้ผลิตรายการสามารถน าแนวเกมประเภทนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในแผนการ

ผลิตได้ โดยความยาวของรายการควรอยู่ในช่วง 30 นาที-1 ชั่วโมง และหากจ าเป็นต้องออกอากาศ

ผ่านสื่อที่ต้องใช้ผังเวลา ควรเลือกออกอากาศในช่วงเวลา 18.01 -22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่

กลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับรายการ E-Sports มากที่สุด 

7. เกมประเภท Sports และ Fighting มีความถี่ในการเปิดรับน้อยที่สุด แต่เกมประเภท 

Sports มีความน่าสนใจในแง่ อายุของผู้ชมไม่มีความแตกต่างในการเปิดรับชม คือสามารถรับชมได้ทุก

วัย   
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8. หากผู้ประกอบการต้องการเน้นกลุ่มเป้าหมายในการรับชมเป็นเพศหญิง ควรใช้แนวเกม

ประเภท MOBA ในการผลิตรายการ และหากต้องการเน้นกลุ่มเป้าหมายในการรับชมเป็นเพศชาย 

ควรใช้แนวเกมประเภท เกมประเภท RTS, CCG และ Fighting ในการผลิตรายการ 

9. ช่องทางในการเปิดรับ Twitch จัดเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่กลับยังไม่

เป็นที่แพร่หลาย หรือเป็นที่รู้จักในวงการสื่อสารมวลชนเท่าที่ควร อาจเพราะเป็นช่องทางที่เน้นสื่อ

ประเภทเกมโดยเฉพาะจนเกินไป ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรท าการศึกษาช่องทางดังกล่าวนี้ และควร

ให้ความส าคัญมากขึ้นในอนาคต 

10. ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามช่องทาง YouTube เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่กลุ่ม

ตัวอย่างเปิดรับชมในระดับมาก และยังเป็นช่องทางที่ตอบสนองลักษณะในการเปิดรับแบบดูรายการ

ถ่ายทอดสดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีระดับสูงกว่าการดูย้อนหลังด้วย 

11. รายการถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports โดยภาพรวมในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถ

ตอบสนองความคาดหวังในด้านเนื้อหาของรายการ และด้านนักกีฬาและผู้ด าเนินรายการได้ จึงควรมี

การพัฒนาในส่วนนี้มากกว่าด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม 

12. หากต้องการให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการ ควรเน้นที่การร่วมสนุกทายผลการ

แข่งขันและไม่ควรใช้การส่งข้อความ sms 

13. นักกีฬา E-Sports ในมุมมองของผู้ชมคนไทยยังไม่มีความโดดเด่น หรือมีความเป็นดารา

เมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศอ่ืนๆ ท าให้ผู้ชมไม่สนใจการท ากิจกรรมร่วมกับนักกีฬา 

หรือสนใจพบนักกีฬาเท่าท่ีควร ผู้ประกอบการจึงควรท าการประชาสัมพันธ์ตัวนักกีฬาให้มากข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง

ครั้งเดียว ท าการเก็บข้อมูลออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการต่อยอดการวิจัย โดย
ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนมา และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเพ่ือท าเป็น
การวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในแต่ละประเด็นที่เป็นเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยเฉพาะเกม E-Sports จ านวน 7 ประเภท ซึ่งในอนาคต
อาจมีเกมประเภทใหม่เกิดขึ้น หรือเป็นเกมประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่น ามาศึกษาได้รับความนิยม
สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาเกมประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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3. การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยเฉพาะช่องทางในการรับชม E-Sports จ านวน 5 
ช่องทาง ซึ่งในอนาคตอาจมีช่องทางสื่อสารมวลชนรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาในช่องทาง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

4. การวิจัยในครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนอายุของผู้ชม และเป็นการอ้างอิงจาก
ข้อมูลสากล ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจต้องดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชากร และน ามา
อ้างอิงในการคัดเลือกกลุ่มประชากรที่เหมาะสม 

5. ในส่วนของประเด็นค าถามในด้านต่างๆ ของความคาดหวังและความพึงพอใจต่อรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports หากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
การถ่ายทอดรายการในอนาคต เพ่ือน ามาใช้ตั้งประเด็นค าถามให้เหมาะสม 
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