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แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มษายน ฉบับทีไ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ละ 
ฉบับทีไ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน แเ-แ5 หนຌา กระดาษ Aไ 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูกึไงกลาง 
o หัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌชิดซຌาย 

o ชืไอผูຌขียน ฿ชຌอักษรขนาด แๆ พอยท์ ตัวอียง ละจัด฿หຌอยูชิดขวา 

o ต าหนงทางวิชาการ ละหนวยงาน/สถาบัน ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถดຌานลางกระดาษ 
฿ชຌตัวอักษรขนาด แไ พอยท์ ละจัดอยูชิดซຌาย 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท์ 
o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ นิๅว ดຌานขวา แ นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style 

o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ิรียงตามล าดับตัวอักษรี ฿ชຌตามบบทีไ
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

  



สวนประกอบของบทความ มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 

 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

 ไ. ฿หຌขียนครืไองหมายึ เวຌบนชืไอบทความพืไอระบุหลงทุนทีไเดຌรับการอุดหนุนเวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครืไองหมายึึ เวຌหลังนามสกุลพืไอระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด เวຌ฿นชิงอรรถ 

 5. บทคัดยอ ิAbstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
    บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ ิถຌามีี บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญ
ของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

 ๆ. ค าส าคัญ ิKeywords) ความยาวเมกิน ใ-5 ค า ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 ็. ผูຌนิพนธ์ประสานงาน ิCorresponding author) ฿หຌท าครืไองหมายเวຌบนนามสกุลละระบุ
หมายลขทรศัพท์ละเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิe-mail) เวຌ฿นชิงอรรถ  

 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) ป็นการ
อธิบายวิธีการด านินการวิจัยตละประภท 

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  

การจัดสงบทความ 

ผูຌตงสามารถสงบทความ พืไอรับการพิจารณาตีพิมพ์฿นวารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ทาง 
www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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สารบัญ 

  หนຌา 
ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวี  

 กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์ ละ บุหงา ชัยสุวรรณ 

 1 

การตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยตอการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุ่นออนเลน์ 
 ดารารัตน์ ภูธร ละ พิรงรอง รามสูต 

 
แ็ 

การปิดรับสืไอออนเลน์ของธุรกิจกมออนเลน์ กรณีศึกษา : กม Legend of Swordman  

 กอบชัย ขันติชัยวรรณ ละ ปฐมา สตะวทิน 

 

 
ใใ 

ความคาดหวัง การปิดรับ ละความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

 ศัลยาภา นวรัตน์ ละ มไนยพล รณวช 
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รูปบบการด านินชีวิตละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคกลุม Pet Parents 
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1 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆแ) 

ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวี  
Factors affecting E-loyalty of RoV (Realm of Valor) game 

กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์1 
บุหงา ชัยสุวรรณ2 

บทคัดยอ 

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี  การมี
จิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รงจูง฿จ฿นการลนกมอาอ
วี ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyalty) ทีไมีตอกมอาอวี ป็นการวิจัยชิงปริมาณบบส ารวจ กใบขຌอมูล
ดย฿ชຌบบสอบถาม กลุมปງาหมายคือ กลุมบุคคลทีไอาศัยอยู฿นประทศเทย ดย฿ชຌกณฑຏการสุมตัวอยางบบ
จาะจง (Purposive Sampling) ซึไงก าหนดป็นบุคคลทีไมีการ฿ชຌบริการหรือลนกมอาอวี รวมทัๅงสิๅนจ านวน 

200 คน ดยการออกบบสอบถามออนเลนຏ ละยอม฿หຌความคลาดคลืไอนของการสุมมีคาทากับ 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง โแ - ใเ ป มีระดับการศึกษา
อยู฿นระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักรียน มีรายเดຌตไ ากวาหรือทากับ แเุเเเ บาทตอดือน สถานภาพทางการ
สมรสของกลุมตัวอยางสวน฿หญคือ สด มีความถีไ฿นการขຌาลนกมอาอวีทุกวัน ดยมักจะลนกมอาอวี฿น
ชวงวลา โเ.เแ – โไ.เเ น.  

การศึกษาปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ
ความคิดหในกีไยวกับการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ
ตอกมอาอวีอยู฿นระดับมาก ดยพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ละสถานภาพทางการสมรสตกตางกัน มีผล
ตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ฿นกมอาอวีทีไตกตางกัน สวนสมมติฐานกีไยวกับความสัมพันธຏระหวางปัจจัยตาง 
โ กับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี พบวา การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี 
การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี ละรงจูง฿จ฿นการลน
กมอาอวี มีความสัมพันธຏกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ฿นกมอาอวี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 ดย
การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวีละรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวีป็นปัจจัยพยากรณຏ ความ
ภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี 

ค าส าคัญ: การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุม การมีจิต฿จป็นจຌาของ การยอมรับตัวตนของทีม  

   รงจูง฿จ฿นการลนกม ความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ กมอาอวี 

                                                                        

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
2 ผูຌชวยศาสตราจารยຏ รองคณบดีฝຆายบริหาร คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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Abstract 

The objectives of this research were to: study the Perceived Control over Character, 

Psychological Ownership toward Character, Social Identity in the Guild, Motivation to play 

RoV game and E-Loyalty toward the RoV game. This is quantitative survey collecting data by 

questionnaire. The targeted population is both men and women who live in Thailand, 

according to criteria of Purposive Sampling which specify the targeted person who using 

service or playing RoV game, totally are 200 persons. Online questionnaire has random fault 

equal to 0.05. 

The study found that most targeted population is women, aged between  

21 – 30 years old, level of education is Bachelor's degree, occupation is student, have 

income less than or equal to 10,000 THB per month, marital status is single, have every day 

on the average for logging in RoV game and the peak time which has most players play RoV 

game is 20:01-24:00 pm. 

Due to factors affecting E-loyalty of RoV game found that the opinions of Perceived 

Control over Character and E-Loyalty toward the RoV game was at high level and the 

opinions of E-Loyalty with different gender, level of education, occupations and marital 

status were significantly different. Additionally, the relationship between the Perceived 

Control over Character, Psychological Ownership toward Character, Social Identity in the 

Guild and Motivation to play RoV game was positively significant relationships with E-Loyalty 

toward the RoV game at the statistical significance level of 0.001. However, Psychological 

Ownership toward the Character and Motivation to play RoV game are only correlated and 

the power to predict consumer E-Loyalty.  

Keywords: Perceived Control, Psychological Ownership, Social Identity,  

      Motivation to play game, E-Loyalty, RoV (Realm of Valor) 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันคน฿นสังคมกิดความครียดจากสิไงตาง โ เดຌงาย บางคนจึงลือกทีไจะลนกมพืไอผอนคลาย
ความตึงครียดหรือหลีกหนีความกดดันตาง โ ของชีวิต฿นชวงวลาวาง หรือ฿นระหวางการดินทางทีไตใมเป
ดຌวยปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนีๅยังพบวา จุดมุงหมาย฿นการลนกมของตละคนนัๅนมีมากขึๅนกวา฿น
อดีต อาทิ การลนพืไอหาพืไอน การลนพืไอขຌาสังคม การลนพืไอหาฟน หรือการลนพืไอกຌาวสูความป็น
หนึไง ิonline-station ละธนวันตຏ สงวิรุณ, 2556ี บวกกับทุกวันนีๅราสามารถลนกมเดຌทุกทีไทุกวลา 
ิUbiquitous) ดຌวยกมออนเลนຏผานทรศัพทຏมือถือสมารຏทฟนระดับคุณภาพทีไมีประสิทธิภาพสูงขึๅนรืไอย โ 
ทัๅง฿นดຌานพัฒนาการของครงสรຌางพืๅนฐาน ิ Infrastructure) ทีไอืๅอ฿หຌการลนกมสนุกสนานละสมจริง
มากกวาทีไคย สมารຏทฟนทีไมีระบบการประมวลผลทีไรวดรใวละสวยงาม ประกอบกับการพัฒนาคลืไนสัญญาณ 
4 จีของประทศ รียกเดຌวา ทรศัพทຏมือถือสมารຏทฟน฿นปัจจุบัน สามารถ฿ชຌงานทดทนหรือทียบคียงกับ
คอมพิวตอรຏหรือนຌตบุຍกเดຌป็นอยางดี ิpositioningmag, 2560ี 

 เพรຏซวอตอรຏฮาสຏคูปอรຏส ิPricewaterhouseCoopersี หนึไง฿นบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 หงทีไ฿หญ
ทีไสุด฿นลกระบุวา ตลาดกม฿นชวงป พ.ศ. 2560 ติบตมากอยางเมจ ากัดพศ 69 ปอรຏซในตຏป็นผูຌทีไมีอายุ 18 

- 34 ป ดยตลาดกมป็นรงกระพืไอมหลักทีไสงตอเปยังธุรกิจอืไน โ ฿นกลุมอในตอรຏทนมนตຏ ละยัง
คาดการณຏเวຌวา หากรงกระพืไอมนีๅตอนืไองเปรืไอย โ ภาย฿นป พ.ศ. 2564 อุตสาหกรรมกมจะสามารถท า
รายเดຌทัไวลกเดຌถึง 120 ลຌานลຌานดอลลารຏสหรัฐ นอกจากนีๅนิวซู ิNewzooี บริษัททีไท างาน฿หຌบริการขຌอมูล
ขนาด฿หญ ิBig Data) ฿นวงการกมยังเดຌรายงานสถิติเวຌวา ผูຌ฿ชຌงานกมออนเลนຏ฿นป พ.ศ. 2559 มีมากถึง 
292 ลຌานคน ละคาดวาจะมีจ านวนพิไมขึๅนถึง 427 ลຌานคน฿นป พ.ศ. 2562 ฐานลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการสตรีมมิงกม
สวน฿หญป็นกลุมผูຌชายวัย 10 - 35 ป ถึง 73 ปอรຏซในตຏ ซึไงท า฿หຌสามารถขยายฐานของกลุมลูกคຌาเดຌกวຌางละ
รวดรใวยิไงขึๅน (ศูนยຏสรຌางสรรคຏงานออกบบ หรือ Thailand Creative & Design Center: TCDC, 2561ี 

ทัๅงนีๅ กมประภทหนึไงทีไก าลังเดຌรับความนิยมป็นอยางยิไงคือ กมประภท MOBA หรือ Multiplayer 

Online Battle Arena ป็นชืไอทีไ฿ชຌรียกกมผานคอมพิวตอรຏสวนบุคคลทีไคอนขຌางป็นทีไนิยม ตปัจจุบันผูຌลน
สามารถลนกม MOBA ผานทรศัพทຏมือถือสมารຏทฟน ิMobile Moba) เดຌลຌว อาทิ กมอาอวี ิRoV: 

Realm of Valor) ทีไปຂด฿หຌบริการอยางตใมรูปบบทัๅง฿นระบบอนดรอยดຏ ิAndroidี ละ เอออส ิiOSี 
ป็นกมออนเลนຏผานทรศัพทຏมือถือทีไสามารถพูดคุยกับพืไอน฿นทีมผานทางเมคຏ หรือผานทางระบบควิกชท 
ิQuick Chatี เดຌ สามารถลนกับพืไอนเดຌบบรียลเทมຏ ิReal Timeี (Xegor, 2560) ละเดຌรับความนิยม
ป็นอยางมากจากกมมอรຏชาวเทยทัๅงหนຌา฿หมละหนຌากา มຌจะมีพียงซิฟวอรຏดียว฿นปัจจุบัน ตกใ
สามารถรองรับการลนเดຌป็นอยางดี ิsmartphonetabletthai, 2561ี 

สวนการทีไกมอาอวีกลายป็นกม MOBA บนทรศัพทຏมือถือทีไเดຌรับความนิยมป็นอยางสูงทัๅง฿น
ประทศเทยละตางประทศ สดง฿หຌหในเดຌจากการทีไหลายหนวยงานริไมน ากมอาอวีมา฿ชຌ฿นดຌานตาง โ 
มากขึๅน อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยຏมอบทุนการศึกษาบบตใมจ านวนพืไอศึกษาตอทีไ College Of 
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Creative Design and Entertainment Technology ส าหรับผูຌชนะ฿นการขงขัน Mobile eSports 
ิElectronic Sportsี ของกมอาอวีทีไจัดดยบริษัท การีนา ออนเลนຏ ิประทศเทยี จ ากัด รงรียนนวมินทรา
ชูทิศ กรุงทพฯ จัด฿หຌมีการขงขันกมอาอวี฿นรงรียน ซึไงป็นสวนหนึไงของการรียนการสอน พืไอ฿หຌนักรียน
เดຌรียนรูຌทักษะ฿หม โ จากสิไงทีไชอบภาย฿ตຌนวคิด Mobile eSports 4.0 ิPositioningmag ละ mthai, 

2560ี 

มหาวิทยาลัยรัฐละอกชนเมตไ ากวา 8 หงปຂดหลักสูตรกมผลิตบุคลากรปງอนตลาดกมละ 

อีสปอรຏตฟวอรຏ (Workpointnews, 2561) สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Pavinee Pornsalnuwat 

Tanariyakul ิ2560ี ทีไพบวา ความรวมมือของมหาวิทยาลัยป็นทางออกทีไดีทีไสุดส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
การลนกม หรือการถายทอดสดการขงขันกมอาอวีผานชองทางทรทัศนຏป็นครัๅงรกดยวิรຏคพอยทຏ ิขาว
สดออนเลนຏ, 2560ี ซึไงตอมาชอง PPTV กใป็นอีกหนึไงรายทีไมีการปຂดตัวรายการการขงขันกมอาอวี ิRoVี 
ชืไอรายการ King of Gamers  ดยจับมือกับบริษัทกันตนาละบริษัทการีนา (Garena) พืไอฟอรຏมทีมลงท า
การขงขัน฿น RoV Pro League ตอเป ิblognone, 2560ี นอกจากนีๅ กมอาอวี (RoV) ยังป็นกมทีไเดຌรับ
ความนิยมส าหรับบรรดาพศหญิง จนน าเปสูการจัดการขงขัน RoV Divas Championship ทีไจัดดย OPPO 

ประทศเทย ยิไงเปกวานัๅนงานขงขันกีฬาระดับอชีย฿นป พ.ศ. 2561 ยังบรรจุการขงขันกีฬาอีสปอรຏตขຌาเวຌ
ดຌวย ดยกมอาอวีป็น 1 ฿นจ านวน 6 กมยอดนิยมทีไจะจัด฿หຌมีการขงขันกีฬา Asian Games 2018 ณ 
ประทศอินดนีซียอีกดຌวย 

ส าหรับ อีสปอรຏต ิeSportsี นัๅน ถือก านิด฿นชวงป ค.ศ. 2000 มืไอกมบบออฟเลนຏขຌาสูยุคของ
คอมพิวตอรຏทีไเดຌพัฒนา฿หຌสามารถขงขันกับผูຌลนคนอืไนเดຌผานระบบออนเลนຏละสามารถลนรวมกันเดຌ
หลายคน ิMultiplayerี พฤติกรรมการลนกมทีไบຌานจึงปลีไยนมาป็นการรวมตัวกันทีไรຌานกม หลังจากกม
หลานีๅเดຌรับความนิยมเปทัไวลก พืไอป็นการพิสูจนຏฝมือวา฿ครคือกมมอรຏทีไกงทีไสุด จึงท า฿หຌกิดการขงขัน
กีฬาอีสปอรຏต ิeSportsี ขึๅนมา ดยกมมอรຏจะตຌอง฿ชຌผนการลน ทักษะ ละการฝຄกซຌอมอยางทุมทเมตาง
จากนักกีฬาทัไวเป ิgamegigs, 2558 ละ e-sport-games.blogspot, 2560) 

ปัจจุบันมีทีมกีฬาละการขงขันอีสปอรຏต ิeSportsี กิดขึๅนมากมาย฿นระดับลก อาทิ World 

Cyber Games Championship ปรียบเดຌกับการขงขันกีฬาอลิมปຂคประภทกม ซึไงรายการหลานีๅมี
ผูຌขຌารวมการขงขันป็นจ านวนมาก รวมเปถึงงินรางวัลส าหรับผูຌชนะกใมีมูลคาสูงมาก อันนืไองมาจากการ
ลใงหในละความตืไนตัวจากสปอนซอรຏตาง โ ทีไหในวา อีสปอรຏตป็นอุตสาหกรรม฿หมทีไจะชวยสรຌางรายเดຌ
จ านวนมหาศาล ป็นกีฬาทีไกอ฿หຌกิดธุรกิจละอุตสาหกรรมทีไกีไยวนืไองมากมาย ดยขຌอมูลจากสยาม -      
สปอรຏตระบุวา ฿นป พ.ศ. 2559 อีสปอรຏตท ารายเดຌรวมทัไวลกป็นงิน 493 ลຌานหรียญสหรัฐฯ หรือราว โ 
16,000 ลຌานบาท ละพิไมป็น 696 ลຌานหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 23,000 ลຌานบาท ฿นป พ.ศ. 2560 
(gamegigs, 2558 ละ Workpointnews, 2561)  

ส าหรับวงการอีสปอรຏต ิeSportsี ฿นประทศเทยองกใเดຌพัฒนาเปเกลมาก สังกตเดຌจากงินรางวัลทีไ
พิไมมากขึๅน ละจ านวนกม฿หม โ ทีไถูกสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌกิดการขงขันอีสปอรຏต ิgamegigs, 2558) ทัๅงนีๅ 
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คณะกรรมการการกีฬาหงประทศเทย ิกกท.ี ยังเดຌพิไมอีสปอรຏต ิeSportsี ป็น 1 ฿นชนิดกีฬา ละ
หในชอบ฿หຌอีสปอรຏตป็นกีฬาทีไสามารถจดทะบียนจัดตัๅงสมาคมกีฬาเดຌ พรຌอมกับปຂดอกาส฿หຌยาวชนทีไมี
ความสามารถ เดຌขຌารวมขงขัน฿นวทีระดับนานาชาติ฿นนามของประทศเทยอีกดຌวย (Workpointnews, 

2561) 

จะหในเดຌวา ปัจจุบันตลาดกมออนเลนຏผานทรศัพทຏมือถือ รวมเปถึงตลาดอีสปอรຏต ิeSportsี มีการ
ขงขันทีไสูงบบกຌาวกระดด ละการอยูรอดคงทนตอกระสอะเร฿หม โ ทีไขຌามากใป็นรืไองทีไยากอัน
นืไองมาจากความพลวัตละความเมนนอนของชุนชนออนเลนຏ ตละกมจึงจ าป็นตຌองอาศัยทคนิคตาง โ ฿น
การรักษาผูຌลนดຌวยความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyaltyี พราะความภักดีอิลใกทรอนิกสຏจะชวยรักษาผูຌลน฿หຌ
ยังคงอยู฿นระยะยาวเดຌป็นอยางดี สงผล฿หຌกมอาอวียังคงเดຌรับความนิยมละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับอุตสาหกรรม
กม ท า฿หຌทีมผูຌพัฒนากมอาอวียังคงพัฒนากมอาอวีตอเป รวมเปถึงอีสปอรຏตกใยังคงเดຌรับความสน฿จ฿นการ
สมัครขຌารวมขงขัน หรือมຌตการรับชมการถายทอดสดการขงขันกมอาอวีผานชองทางการสืไอสารตาง โ 

ตอเป 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษารืไอง ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyalty) 

ตอกมอาอวี ิRoV) ดยอาศัยตัวปรส าคัญ เดຌก การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี 
การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี ละรงจูง฿จ฿นการ
ลนกมอาอวี วาจะมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิe-loyaltyี ตอกมอาอวี ิRoV) หรือเม 
นืไองจากลใงหในวา ตลาดกมละตลาดอีสปอรຏตจะติบตเปพรຌอมกับตลาดทรศัพทຏมือถือ ซึไงจะป็นอกาส
฿นการท าวิจัยการตลาดกอุตสาหกรรมตลาดกมพืไอรองรับละขຌาถึงกลุมปງาหมาย สามารถตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌบริภคทีไก าลังติบตเดຌอยางมีประสิทธิภาพละป็นประยชนຏตอเป 

 

วัตถุประสงค ์

1. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากร การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การมี
จิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี 
ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyaltyี ทีไมีตอกมอาอวี  

2. พืไอศึกษาความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรทีไมีตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyaltyี 
฿นกมอาอวี 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การมี
จิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี ละรงจูง฿จ฿นการลนกม
อาอวี ทีไมีตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ ิE-Loyaltyี ฿นกมอาอวี 

4. พืไอศึกษาปัจจัยพยากรณຏความภักดีอิลใกทรอนิกสຏของผูຌลนทีไมีตอกมอาอวี 
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วิธีการวิจัย 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research Methodี ดยมีการ฿ชຌ
บบสอบถามออนเลนຏป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ดยประกอบดຌวยขຌอค าถาม 7 สวน เดຌก ค าถามคัด
กรอง ขຌอมูลสวนตัวของผูຌลนกมอาอวี เดຌก พศ อาชีพ ละสถานภาพทางการสมรส ฿ชຌมาตราการวัดระดับ
นามบัญญัติ ิNominal Scale) สวนอายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌตอดือน ฿ชຌมาตราการวัดระดับรียง
อันดับ ิOrdinal Scales) ความคิดหในกีไยวกับการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การ
มีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รงจูง฿จ฿นการลนกมอา
อวี ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี ซึไงขຌอค าถามเดຌถูกปรับปรุงมาจาก Moon et al. ิ2013ี ละ 
สุทธิพงศຏ วุฒิพราหมณຏ ิ2557ี ฿ชຌมาตราการวัดระดับชวง ิInterval Scale) บงป็น 5 ระดับ ดยสามารถ
สดงกณฑຏการปลความหมายของคะนนคาฉลีไย฿นบบสอบถามเดຌดังนีๅ 

  คะนนคาฉลีไยระหวาง 4.21 – 5.00 ทากับ มากทีไสุด 

  คะนนคาฉลีไยระหวาง 3.41 – 4.20 ทากับ มาก 

  คะนนคาฉลีไยระหวาง 2.61 – 3.40 ทากับ ปานกลาง 

  คะนนคาฉลีไยระหวาง 1.81 – 2.60 ทากับ นຌอย 

  คะนนคาฉลีไยระหวาง 1.00 – 1.80 ทากับ นຌอยทีไสุด 

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ บุคคลทีไอาศัยอยู฿นประทศเทยละลนกมอาอวี จ านวน โเเ 
คน จึงท า฿หຌเมสามารถทราบจ านวนประชากรทีไทຌจริงเดຌ ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงลือก฿ชຌสูตรการหาขนาดของกลุม
ตัวอยางบบเมทราบจ านวนประชากรทีไนนอน ดยก าหนด฿หຌระดับความมัไน฿จมีคาทากับ 1.96 ทีไระดับความ
มัไน฿จ 95% (       ) คาปอรຏซในตຏความคลาดคลืไอนทีไยอม฿หຌกิดขึๅนเดຌคือ 7% ฿ชຌกณฑຏการคัดลือกกลุม
ตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ดยมีการน าเปประชาสัมพันธຏทางทวิตตอรຏ ฟนพจ Garena 

RoV Thailand รวมเปถึงฟซบุຍกกลุมกีไยวกับกมอาอวีทีไมีจ านวนผูຌติดตามมากทีไสุดจ านวน ่ กลุม ฿ชຌ
รูปบบสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) การทดสอบที (t - test) การวิคราะหຏความปรปรวน
บบทางดียว ิOne-Way Anova) สถิติทดสอบของสหสัมพันธຏพียรຏสัน ิPearson’s correlation) ละการ
วิคราะหຏการถดถอยพหุคูณ ิMultiple Linear Regressionี ดຌวยวิธี Stepwise ฿นการทดสอบสมมติฐานทีไ
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ผลการวิจัยละอภิปราย 

 จากการกใบบบสอบถามออนเลนຏรืไอง ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี 
สามารถสรุปผลการวิจัยละอภิปรายผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 

แ. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง จ านวน 103 คน คิดป็นรຌอยละ5แ.5 ละ

พศชาย จ านวน ้็ คน คิดป็นรຌอยละ ไ่.5 มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จ านวน 92 คน คิดป็นรຌอยละ 46.0 

รองลงมามีอายุตไ ากวาหรือทากับ 20 ป จ านวน 90 คน คิดป็นรຌอยละ 45.0 ละมีอายุระหวาง 31 - 40 ป 
จ านวน 18 คน คิดป็นรຌอยละ 9.0 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 98 คน คิดป็นรຌอยละ 49.0 รองลงมามีระดับการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 53 คน คิดป็นรຌอยละ 26.5 มีระดับการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน จ านวน 31 คน คิดป็น
รຌอยละ 15.5 มีระดับการศึกษาอยู฿นระดับสูงกวาปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดป็นรຌอยละ 5.0 ละมีระดับ
การศึกษาอยู฿นระดับปวช. / ปวส. / อาชีวศึกษา / อนุปริญญา จ านวน 8 คน คิดป็นรຌอยละ 4.0  

อาชีพของกลุมตัวอยางสวน฿หญคือ นักรียน จ านวน 77 คน คิดป็นรຌอยละ 38.5 รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัทอกชน จ านวน 46 คน คิดป็นรຌอยละ 23.0 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จ านวน 33 คน คิด
ป็นรຌอยละ 16.5 ประกอบอาชีพนักศึกษา จ านวน 28 คน คิดป็นรຌอยละ 14.0 ละประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 8.0 รายเดຌตอดือนของกลุมตัวอยางสวน฿หญ มีรายเดຌตไ ากวาหรือ
ทากับ 10,000 บาทตอดือน จ านวน 100 คน คิดป็นรຌอยละ 50.0 รองลงมามีรายเดຌ 20,001 - 30,000 บาท
ตอดือน จ านวน 38 คน คิดป็นรຌอยละ 19.0 มีรายเดຌ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 37 คน คิดป็นรຌอยละ 
18.5 ละมีรายเดຌ 30,000 บาทขึๅนเป จ านวน 25 คน คิดป็นรຌอยละ 12.5 สถานภาพทางการสมรสของกลุม
ตัวอยางสวน฿หญคือ สด จ านวน 183 คน คิดป็นรຌอยละ 91.5 ละสมรส จ านวน 17 คน คิดป็นรຌอยละ 8.5 

2. พฤติกรรมการลนกมอาอวี ิRoVี 
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ฿นการขຌาลนกมอาอวีฉลีไยตอสัปดาหຏคือ ทุกวัน จ านวน 84 คน คิด

ป็นรຌอยละ 42.0 รองลงมาลนกมอาอวี สัปดาหຏละ 3 – 4 วัน จ านวน 46 คน คิดป็นรຌอยละ 23.0 ลนกม
อาอวีสัปดาหຏละ 5 – 6 วัน จ านวน 44 คน คิดป็นรຌอยละ 22.0 ละลนกมอาอวีสัปดาหຏละ 1 – 2 วัน จ านวน 
26 คน คิดป็นรຌอยละ 13.0 ตามล าดับ 

 กลุมตัวอยางสวน฿หญมักจะลนกมอาอวี฿นชวงวลา 20.01 – 24.00 น. จ านวน 123 คน คิดป็น
รຌอยละ 61.5 รองลงมาลนกมอาอวี฿นชวงวลา 16.01 – 20.00 น. จ านวน 31 คน คิดป็นรຌอยละ 15.5 ลน
กมอาอวี฿นชวงวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 22 คน คิดป็นรຌอยละ 11.0 ลนกมอาอวี฿นชวงวลา 
00.01 – 04.00 น. จ านวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 8.0 ละลนกมอาอวี฿นชวงวลา 08.01 – 12.00 น. 
จ านวน 8 คน คิดป็นรຌอยละ 4.0 ตามล าดับ 
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3. ความคิดหในกีไยวกับปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวีละความ
ภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวีของผูຌลน 

ตารางทีไ 1  สดงคาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐานความคิดหในกีไยวกับการรับรูຌความสามารถ฿นการ
ควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับ
ตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอ
กมอาอวี 

ปัจจัย X  SD 
ผลระดับ 

ความคิดหใน 

การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกม 3.84 0.59 มาก 

ความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกม 3.68 0.73 มาก 

รงจูง฿จ฿นการลนกม 3.37 0.65 ปานกลาง 

การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกม 3.37 0.93 ปานกลาง 

การยอมรับตัวตนของทีม 3.25 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.74 มาก 

จากตารางทีไ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ฿นกมอาอวีอยู
฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายปัจจัยพบวา ปัจจัยทีไมีผลตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏระดับมากคือ การรับรูຌ

ความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกม ( X = 3.84) สวนการมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกม 

รงจูง฿จ฿นการลนกม ละการยอมรับตัวตนของทีม มีผลระดับความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง ( X = 

3.37, 3.37, 3.25) ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในกีไยวกับการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี
อยู฿นระดับมาก ( X = 3.84) สอดคลຌองกับ Moon et al. ิ2013ี ทีไท าการศึกษารืไอง ความมุงมัไนของผูຌลน
กับกม MMORPGs บบบูรณาการ พบวา ผูຌลนกมทีไมีความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมของผูຌลน มี
นวนຌมทีไจะพัฒนาการมีจิต฿จป็นจຌาของทีไขใงกรงตอตัวละคร  

มืไอพิจารณาการรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี รายขຌอ พบวา ประดในทีไมีผล
ตอระดับความคิดหในมากทีไสุด คือ ขຌอ 6 การท าความขຌา฿จ฿นสถานการณຏทีไป็นรอง ิ X = 4.06ี นืไองจาก
การลนกมอาอวีหรือมຌกระทัไงกมอืไน โ ทีไตຌอง฿ชຌทักษะ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกม ผูຌลนจ าป็นตຌอง
ศึกษาสกิลตาง โ ของตัวละคร ศึกษาวิธีการออกเอทม ฯลฯ พืไอทีไจะลนตัวละครนัๅน โ เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดมຌตຌองตกอยู฿นสถานการณຏทีไป็นรอง สวนประดในทีไมีผลตอระดับความคิดหในนຌอยทีไสุด 
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คือ ขຌอ 1 การปรับตงรูปลักษณຏ ิ X = 3.38ี นืไองจากกมอาอวีเมสามารถปรับตงรูปลักษณຏของตัวละคร
บบยกชิๅนสวนเดຌตามทีไ฿จตຌองการ มีพียงสกินทีไผูຌลนสามารถซืๅอพิไมติมนอกหนือจากสกินหลักตัๅงตຌนของ
กมเดຌทานัๅน  

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในกีไยวกับการมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี อยู฿นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.37) มืไอพิจารณาการมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี รายขຌอ พบวา ประดในทีไ
มีผลตอระดับความคิดหในมากทีไสุด คือ ขຌอ 7 ความรูຌสึกป็นจຌาของตัวละคร ( X = 3.73) ซึไงนาจะกิดจากการ
ทีไผูຌลนอินเปกับตัวละครทีไลนละเดຌ฿ชຌวลารวมกับตัวละคร฿นระยะวลาทีไนาน จึงน ามาสูความรูຌสึกป็น
จຌาของตอตัวละคร฿นกมทีไตนลนเดຌ฿นระดับหนึไง สวนประดในทีไมีผลตอระดับความคิดหในนຌอยทีไสุด คือ ขຌอ 
8 ตัวละครป็นสวนขยายของผูຌลน ( X = 3.11) อาจนืไองมาจาก฿นกมอาอวีนัๅน ความสามารถของตัวละคร
ตละตัวหรือสกิลนัๅนมีจ านวนทีไจ ากัด ท า฿หຌเมสามารถสดงความตຌองการของผูຌลนออกมาเดຌมากทาทีไ
ตຌองการ 

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในกีไยวกับการยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี อยู฿นระดับปานกลาง 
( X = 3.25) มืไอพิจารณาการยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีผลตอระดับความ
คิดหในมากทีไสุดคือ ดຌานการรับรูຌความพึงพอ฿จจากการมีปฏิสัมพันธຏระหวางสมาชิก฿นทีม  ( X = 3.48) ละ
มืไอพิจารณาการยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี รายขຌอ พบวา ประดในทีไมีผลตอระดับความคิดหในมาก
ทีไสุด คือ ขຌอ 12 ความสามารถ฿นการสืไอสารกับผูຌลนคนอืไน ิ X = 3.61ี สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ธัญญากร 
บุญมี ิโ5ๆเี ทีไเดຌท าการศึกษารืไอง อัตลักษณຏสมือนกับการสรຌางปฏิสัมพันธຏทางสังคมบนครือขายสังคมกม
ออนเลนຏ ผลการวิจัยพบวา การ฿ชຌอัตลักษณຏสมือน฿นการลนกมออนเลนຏ กอ฿หຌกิดการปฏิสัมพันธຏทางสังคม
บนครือขายสังคมกมออนเลนຏผานระบบการสืไอสารภาย฿นกม อัตลักษณຏสมือนป็นตัวดึงดูดการริไมตຌน
ความสัมพันธຏ ผูຌลนมีการลือกคูสนทนาละก าหนดความสัมพันธຏวาจะพัฒนาความสัมพันธຏตอหรือยุติลง
ระหวางผูຌลนกมออนเลนຏ นอกจากนีๅ การปฏิสัมพันธຏทางสังคมบนครือขายสังคมกมออนเลนຏ กอ฿หຌกิดการ
รวมกลุมของผูຌลนกม฿นรูปบบชุมชนยอยขึๅนมา ละสงผลกระทบตอรูปบบ฿นชีวิตประจ าวันของผูຌลนกม
ออนเลนຏ ดยผลกระทบทีไกิดขึๅนเมเดຌหมายถึงผลกระทบ฿นดຌานลบ ตมีผลตอความสัมพันธຏระหวางผูຌลนทีไ
รียกวา มิตรภาพ 

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในกีไยวกับรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี อยู฿นระดับปานกลาง  ( X = 

3.37) มืไอพิจารณารงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี รายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีผลตอระดับความคิดหในมากทีไสุด
คือ ดຌานความตຌองการสัมพันธภาพ ( X = 3.49) มืไอพิจารณารงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี รายขຌอ พบวา 
ประดในทีไมีผลตอระดับความคิดหในมากทีไสุด คือ ขຌอ 26 การลนกมท า฿หຌมีความรูຌสึกสนุกสนาน ิ X = 4.06ี 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ชลลดา บุญท ิ2554ี ทีไเดຌท าการศึกษารืไอง พฤติกรรมการลนกมออนเลนຏของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา กมออนเลนຏท า฿หຌผูຌลนมีความรูຌสึกผอนคลายจาก
ความตึงครียด   
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กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี อยู฿นระดับมาก ( X

= 3.68) มืไอพิจารณาความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี รายขຌอ พบวา ประดในทีไมีผลตอระดับความ
คิดหในมากทีไสุด คือ ขຌอ 38 ความตัๅง฿จทีไจะลนกมอาอวีตอเป ิ X = 3.92ี นืไองจากกมอาอวีป็นกมทีไมี
การพัฒนาอัพดตสิไงตาง โ ภาย฿นกม฿หຌสมัยอยูสมอ มีการจัดการขงขัน฿นทัวรຏนามนตຏ ิtournament) 
พืไอชิงงินรางวัลตาง โ ป็นจ านวนมาก รวมเปถึงการท าการตลาด฿นดຌานอืไน โ ทีไท า฿หຌกระสกมยังคงอยู ท า
฿หຌผูຌลนทีไริไมบืไอกลับมาลใอกอินกมเดຌอยูตลอดวลา  

4. ความตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตร์ละความภักดีอิลใกทรอนิกส์ 
 ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีพศตกตางกันมีความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏดยรวม 

เมตกตางกัน หรือคา Sig > 0.05 ตหากยกป็นรายดຌานจะมีความตกตางกัน หรือคา Sig ≤ 0.01 จ านวน 1 

ดຌาน เดຌก ดຌานการวางผนทีไจะนะน ากมอาอวีกับพืไอนของตน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 จึง
ป็นเปตามสมมติฐาน สวนดຌานอืไน โ เมตกตางกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ พรทิพยຏ จวนสาง ละคณะ 

(2550) ทีไท าการศึกษารืไอง พฤติกรรมการลนกมออนเลนຏของวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา ผูຌลนสวน
฿หญรูຌจักกมขงขันจากพืไอน 

ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีอายุตกตางกันมีความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏเมตกตางกัน 

หรือคา Sig > 0.05 จึงเมป็นเปตามสมมติฐาน สดง฿หຌหในวา กมอาอวีป็นกมทีไหมาะสมกับทุกพศทุกวัย 
เมวาจะป็นพศชาย พศหญิง เมวาจะป็นดใกลใกหรือผูຌ฿หญ มีรายเดຌสูงหรือตไ า กใจะมีความคิดหในกีไยวกับ
กมสอดคลຌองเป฿นทิศทางดียวกัน 

ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีระดับการศึกษาตกตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ
ดยรวมตกตางกัน หรือคา Sig ≤ 0.05 จ านวน 3 ดຌาน เดຌก ความตัๅง฿จทีไจะลนกมอาอวีตอเป ละการ
พูดถึงกมอาอวี฿นงบวก อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 ความชอบมากกวากมอืไน มีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01 สวนดຌานการวางผนทีไจะนะน ากมอาอวีเมตกตางกัน มืไอทดสอบรายคูพบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนมีความภักดีอิลใกทรอนิกสຏมากกวากลุมตัวอยางทีไมี
ระดับการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายละกลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี 
พราะกลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน ิ12 - 15 ปี หรือผูຌทีไอยู฿นจนนอรชัไน 

Z ป็นกลุมทีไมีพฤติกรรม฿นการรับขาวสารทางสืไอสังคมออนเลนຏหรือซชียลนใตวิรຏกบอยทีไ สุด มากกวาจน
นอรชัไนอืไน โ การรับขาวสารทางสืไอ฿หมของคนกลุมนีๅ รับขาวสารจากส านักขาวออนเลนຏทีไเมป็นทางการ
ละรับขาวทีไชรຏมาจากคน฿กลຌชิด มากกวาการรับขาวสารจากส านักขาวออนเลนຏทีไป็นทางการ มีความรัก
ความสนุกสนาน ชอบลนกม ท า฿หຌสงผลตอความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวีเดຌเมยาก ิส านักขาวอิสรา, 

2559ี 
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 ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีอาชีพตกตางกันมีความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏดยรวมเม
ตกตางกัน หรือคา Sig > 0.05 ตหากยกป็นรายดຌานจะมีความตกตางกัน หรือคา Sig ≤ 0.05 จ านวน 2 

ดຌาน เดຌก ดຌานความชอบกมอาอวีมากกวากมอืไน โ ละความตัๅง฿จทีไจะลน กมอาอวีตอเป อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 จึงป็นเปตามสมมติฐาน สวนดຌานอืไน โ เมตกตางกัน ผูຌตอบบบสอบถามทีไ
มีรายเดຌตอดือนตกตางกันมีความคิดหในกีไยวกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏเมตกตางกัน หรือคา Sig > 0.05 
จึงเมป็นเปตามสมมติฐาน ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีสถานภาพทางการสมรสตกตางกันมีความคิดหในกีไยวกับ
ความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตกตางกัน หรือคา Sig ≤ 0.05 จ านวน 1 ดຌาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 จึงป็นเปตามสมมติฐาน ดยดຌานทีไมีความตกตางกัน เดຌก ดຌานความตัๅง฿จทีไจะลนกมอาอวีตอเป 

สวนดຌานอืไน โ เมตกตางกัน  

5. ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวีละความ
ภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวี 

ตารางทีไ 2 สดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธຏระหวางปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอ
กมอาอวีละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี 

ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌาง 
ความภักดีอิลใกทรอนิกส์ 

ความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวี 

คาสหสัมพันธຏ นัยส าคัญ ความหมาย 

การรับรูຌความสามารถ 

฿นการควบคุมตัวละคร 
0.311*** 0.000 มีความสัมพันธຏระดับตไ า 

การมีจิต฿จป็นจຌาของตอ 

ตัวละคร฿นกมอาอวี 
0.482*** 0.000 

มีความสัมพันธຏ 
ระดับปานกลาง 

การยอมรับตัวตนของทีม 

฿นกมอาอวี 
0.501*** 0.000 

มีความสัมพันธຏ 
ระดับปานกลาง 

รงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี 0.605*** 0.000 มีความสัมพันธຏระดับสูง 

หมายหตุ: *** มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกม
อาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี ละรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี ตางมีความสัมพันธຏกับความ
ภักดีอิลใกทรอนิกสຏ฿นกมอาอวี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 ดยการรับรูຌความสามารถ฿นการ
ควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี ละการยอมรับตัวตนของทีม฿น
กมอาอวี สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Moon et al. ิ2013ี ทีไท าการศึกษา ความมุงมัไนของผูຌลนกับกม 
MMORPGs บบบูรณาการ พบวา การมีจิต฿จป็นจຌาของมีสวนทีไจะชวยสืไอความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌ
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ความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกม ละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ สวนอัตลักษณຏทางสังคม ป็น
ตัวกลางความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌความพึงพอ฿จจากการมีปฏิสัมพันธຏของสมาชิก฿นกิลดຏละความภักดี
อิลใกทรอนิกสຏ ซึไงสนับสนุนการศึกษาสมมติฐานทีไวา การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมละอัตลักษณຏ
ทางสังคมมีความส าคัญตอการพัฒนาความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกม MMORPG ดยสอดคลຌองกับกลยุทธຏการ
สริมสรຌางความป็นจຌาของ ิOwnership-Enhancing Strategy) บนพืๅนฐานของทฤษฎีการมีจิต฿จป็น
จຌาของ ิPsychological Ownership Theory) ละกลยุทธຏการสริมสรຌางการขัดกลาทางสังคม 
ิSocialization-Enhancing Strategy) บนพืๅนฐานของทฤษฎีอัตลักษณຏทางสังคม ิSocial Identity Theory) 

สวนรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี สอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศຏ วุฒิพราหมณຏ ิ2557ี ทีไ
ท าการศึกษารืไอง อิทธิพลของรงจูง฿จ฿นการลนกมเลนຏละภาพลักษณຏตราสินคຌาทีไมีตอการตัดสิน฿จลนกม
ผานทางเลนຏ พบวา รงจูง฿จ฿นการลนกมผานเลนຏละภาพลักษณຏตราสินคຌาสงผลตอการตัดสิน฿จลนกม
ผานทางเลนຏ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดยภาพลักษณຏดຌานประยชนຏสงผลตอการตัดสิน฿จลน
กมผานทางเลนຏมากทีไสุด ตามดຌวยรงจูง฿จดຌานความกຌาวหนຌา ภาพลักษณຏดຌานบุคลิกภาพของผูຌ฿ชຌ รงจูง฿จ
ดຌานความตຌองการการด ารงอยู ละภาพลักษณຏดຌานคุณคา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดย
สอดคลຌองกับนวคิดละทฤษฎีกีไยวกับรงจูง฿จ 

6. ปัจจัยพยากรณ์ความภักดีอิลใกทรอนิกส์ตอกมอาอวี 

 การวิคราะหຏการถดถอยพหุคูณของตัวปรทีไป็นปัจจัยท านายหรือพยากรณຏความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ 
ิE-Loyaltyี ของผูຌลนกมอาอวี พบวา มีพียงปัจจัยดຌานรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวีละปัจจัยดຌานการมี
จิต฿จป็นจຌาของตอกมอาอวีทีไสามารถพยากรณຏความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี ดยปัจจัยดຌานการมี
จิต฿จป็นจຌาของตอกมอาอวีมีคาการท านาย ิR2ี มากกวาปัจจัยดຌานรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวีคือ รຌอยละ 
36.6 ละ รຌอยละ 1.7 ตามล าดับ ดังนัๅน การพัฒนาตัวละคร฿นกมอาอวีทีไนาดึงดูด฿จ ตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌลน จึงป็นสิไงทีไมีความส าคัญมากทีไสุด ฿นการทีไจะท า฿หຌผูຌลนกิดความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี 
ทีมผูຌพัฒนาจึงควรมีความ฿ส฿จ฿นรายละอียดของตัวละคร มีการพัฒนาพิไมติมตั วละครพืไอ฿หຌสามารถดึงดูด
ความสน฿จของผูຌลนอยูตลอดวลา รวมเปถึงรงจูง฿จ฿นการลนกมอาอวี ซึไงมืไอพิจารณารงจูง฿จ฿นการลน
กมอาอวี รายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีผลตอระดับความคิดหในมากทีไสุดคือ ดຌานความตຌองการสัมพันธภาพ ทีม
ผูຌพัฒนาจึงควร฿ส฿จ฿นสวนของชองทางการติดตอสืไอสารทัๅงภาย฿นละภายนอกกม฿หຌมีความหมาะสม น าเปสู
ชุมชนกมอาอวี ท า฿หຌผูຌลนรูຌสึกสนุกสนาน มีรงจูง฿จ มีปฏิสัมพันธຏ มีมิตรภาพ น าเปสูความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ 
กลยุทธຏการตลาด ละการพัฒนาของวงการอีสปอรຏต ิeSportsี ตอเป 
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ขຌอสนอนะ 

ผลการคຌนควຌาอิสระรืไอง ปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี ผูຌศึกษามี
ขຌอสนอนะดังตอเปนีๅ 

1. ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการศึกษาเป฿ชຌ 
 1.1 ขຌอสนอนะส าหรับอีสปอรຏต 

  1.1.1 จากการศึกษารืไองกมอาอวี ท า฿หຌผูຌวิจัยพบวา กมอีสปอรຏตริไมทวีความส าคัญ 

มากยิไงขึๅนทัๅง฿นละตางประทศ น าเปสูการถูกบรรจุขຌาเป฿นการขงขันกีฬาอชียนกมสຏ ดังนัๅนภาครัฐละ
ผูຌปกครอง ควร฿หຌการสนับสนุนอยางตใมทีไ พืไอ฿หຌวงการกมเม฿ชคกมอีกตอเป ตสามารถสรຌางรายเดຌหาลีๅยง
ชีพ฿หຌกับนักกีฬาอีสปอรຏตเดຌ 

1.1.2 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมักลนกมอาอวี฿นชวงวลา 20.01 – 24.00 น. 
ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญนัๅน เมสน฿จทีไจะลนกมอาอวีพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกับตนอง ผลทีไปรากฏนีๅท า฿หຌนักกีฬา
อีสปอรຏตทีไจะซักซຌอมทีมหรือฝຄกฝนทักษะการลนของตน พืไอตรียมพรຌอมส าหรับการขงขันอีสปอรຏตเดຌจัดสรร
วลาทีไหมาะสมตอการซຌอมของตนละของทีมเดຌ ดยอาจฝຄกซຌอม฿นวลาทีไหมาะสม อาทิ กอนหรือหลังวลา
ขຌางตຌน พืไอประสิทธิภาพของคูขงทีไจะจอระหวางการฝຄกซຌอม  

  1.2 ขຌอสนอนะส าหรับผูຌประกอบการ 

  1.2.1 จากลักษณะทางประชากรศาสตรຏทีไเดຌจากงานวิจัย ท า฿หຌนักการตลาดสามารถน า
ขຌอมูลดังกลาวเปท าการตลาดพืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌชัดจนมากยิไงขึๅน หรือขยายกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌ
กิดก าลังซืๅอพิไมมากขึๅนเดຌ อาทิ กลุมปງาหมายทีไอยู฿นวัยท างาน ป็นตຌน 

  1.2.2 ผลการศึกษาครัๅงนีๅพบวา การรับรูຌความสามารถ฿นการควบคุมตัวละคร฿นกมอาอวี 
การมีจิต฿จป็นจຌาของตอตัวละคร฿นกมอาอวี การยอมรับตัวตนของทีม฿นกมอาอวี ละรงจูง฿จ฿นการลน
กมอาอวี ตางมีความสัมพันธຏกับความภักดีอิลใกทรอนิกสຏ฿นกมอาอวี ท า฿หຌทีมผูຌพัฒนาเดຌขຌา฿จละพัฒนาสิไง
ตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับกมอาอวี฿หຌกิดความภักดีอิลใกทรอนิกสຏของผูຌลนตอเป อาทิ การพัฒนาตัวละคร฿นกม฿หຌ
มีรูปบบทีไนาสน฿จมากยิไงขึๅนอยางตอนืไองสมไ าสมอ ป็นตຌน 

  1.2.3 ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามมีระดับความคิดหในกีไยวกับการยอมรับตัวตน
ของทีม฿นกมอาอวี ดຌานการรับรูຌความพึงพอ฿จจากการมีปฏิสัมพันธຏระหวางสมาชิก฿นทีมมากทีไสุด ละมืไอ
พิจารณารายขຌอพบวา ประดในทีไมีผลตอระดับความคิดหในมากทีไสุดคือ ความสามารถ฿นการสืไอสารกับผูຌลน
คนอืไน ดังนัๅน การ฿หຌความส าคัญกับชองทางการติดตอสืไอสารของผูຌลนจึงป็นสิไงส าคัญ ซึไงจะน าเปสูความภักดี
อิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวีของผูຌลนตอเป 
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 1.3 ขຌอสนอนะส าหรับผูຌลนกมอาอวี 

  1.3.1 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ฿นการขຌาลนกมอาอวีฉลีไยตอ
สัปดาหຏคือ ทุกวัน ผูຌลนอาจปรับการลน฿หຌนຌอยลง พืไอ฿ชຌวลาเปกับกิจกรรมอืไน โ พิไมติม  

 2. ขຌอสนอนะส าหรับการท าวิจัยครัๅงตอเป 

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏพิไมติมนอกหนือจากทีไ
ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษา พืไอ฿หຌงานวิจัยกวຌางขวางละสมบูรณຏยิไงขึๅน อาทิ คุณภาพการบริการ สวนประสมทาง
การตลาด ภาพลักษณຏ ความพึงพอ฿จ ป็นตຌน 

  2.2 ควรศึกษาความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอืไน โ ทีไหลากหลายมากยิไงขึๅน  พืไอ฿หຌหใน
นวนຌมความชืไนชอบละความภักดีอิลใกทรอนิกสຏของผูຌลนกมชาวเทยทีไมีตอกมทีไพวกขาชืไนชอบ 
ดยฉพาะกมทีไมักจะถูกบรรจุขຌาท าการขงขันอีสปอรຏต ิeSportsี  

  2.3 ควรท าการศึกษาปัจจัยทีไมีผล฿นการสรຌางความภักดีอิลใกทรอนิกสຏตอกมอาอวี฿น
ลักษณะของงานวิจัยชิงคุณภาพพิไมติม พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล฿นชิงลึกละชัดจนมากยิไงขึๅน 

  2.4 ควรท าการศึกษาความตกตางทางลักษณะประชากรระหวางประชากรทีไลนกมอาอวี
ละอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ปรียบทียบความตกตางกับประชากรทีไลนกมอาอวีละอาศัยอยู
ตางจังหวัดพิไมติม พืไอ฿หຌหในความตกตางหรือความหมือนทีไอาจกิดขึๅนเดຌ 
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การตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยตอการละมิดลขิสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญี่ปุ่นออนเลน์ 
Thai Digital Natives’ Awareness of Copyright Issues related to 

Online Manga and Anime 

ดารารัตน์ ภูธร3
 

พิรงรอง รามสูต, Ph.D.
4
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไองการตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยละการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆน
ออนเลน์มีจุดประสงค์฿นการศึกษาการตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยตอการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละ
อนิมชันญีไปุຆนออนเลน์ การบริภคสืไอของดิจิทัลนทีฟเทยทีไน าเปสูการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชัน
ญีไปุຆนออนเลน์ ละการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของดิจิทัลนทีฟเทยทีไมีการตอรองกับจຌาของลิขสิทธิ์฿นฐานะ
ผูຌบริภค ดยมีระบียบวิธีวิจัยคือการถอดบทรียน กใบขຌอมูลจากอินตอร์นใตทีไมีหลงผยพรการ์ตูนละ   
อนิมชัไนญีไปุຆน ละ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ฿นการสัมภาษณ์ดิจิทัลนทีฟจ านวน แเ 
คน ละ ผลการวิจัยปรากฏวา มีการละมิดลิขสิทธิ์฿น ใ ขัๅนตอนคือ แ.การน าขຌอมูลขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ 
ดยป็นการคัดลอกดย฿ชຌอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์หรือดาวน์หลดจากหลงทีไละมิดลิขสิทธิ์ โ.การกຌเขหรือ
ดัดปลงขຌอมูล ใ.การผยพรตอสาธารณชน ละผลจากการสัมภาษณ์ชิงลึกปรากฏวาจากดิจิทัลนทีฟทัๅง แเ 
มีความตระหนักรูຌ฿นรืไองลิขสิทธิ์ทัๅงหมด มีกระท าการละมิดกฎหมายบงป็น โ ระดับคือระดับทีไพียงน า
ขຌอมูลขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ ละระดับทีไดัดปลงละผยพรตอสาธารณะชน ดยดิจิทัลนทีฟสรຌางพืๅ นทีไ
ตอรองทีไรียกวา พืๅนทีไสีทา ขึๅนพืไอ฿หຌการละมิดดังกลาวยังป็นสิไงทีไยอมรับเดຌ 

ค าส าคัญ: ดิจิทัลนทีฟ, ลิขสิทธิ์, การ์ตูน, ญีไปุຆน, มังงะ, อนิมะ 

                                                                        

3 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 ทีไปรึกษา ศาสตราจารย์ รองอธิการบดี ก ากับดูลดຌานสืไอสารบริการสังคมละพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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Abstract 

The research Thai Digital Native Awareness of Copyright Issues Related to Online 
Manga Anime  aims to study copyright awareness of Thai’s digital native and abuse of 
Japanese manga and anime, media consumption of Thai’s digital native which led to abuse 
of Japanese manga and anime and negotiation of Thai digital natives who have abused 

Japanese manga and anime on the internet. The research conducted 2 methodologies, the 

first one is non-participant direct observation method for explain abusing which is collected 

from the internet, the second one is in-depth interviewing, interviewed 10 of Thai digital 

natives as the key informants. The result shows that Thai digital natives have done 3 

processes of abuse. The first one is to copy or download information into computer system. 

The second one is to adapt or to edit the data. The last one is to publish those data on the 

internet. The result from in-depth-interviews shows that the key informants as Thai digital 

natives have copyright awareness, but they involved in 2 stages of abuse. The first one is to 

consume information which break copyright law and the second one is to redistribute 

adapted or edited information. They have a negotiated explanation for abusing which was 

considered as the gray zone  to make it acceptable.  

Keywords: Digital native, Copyright, Anime, Manga, Japanese 
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บทน า 

ที่มาละความส าคัญของปัญหา 

 ทคนลยีดิจิทัล ท า฿หຌกิดสืไอ฿หมละอุปกรณ์ดิจิทัลตาง โ ทีไมนุษย์สรຌางขึๅนพืไอความ
สะดวกสบาย ทุนรง รนทัๅงวลาละระยะทาง ป็นทคนลยีทีไสามารถขຌาถึงเดຌงายผานอินทอร์นใต 
มีอุปกรณ์ทีไทันสมัย฿นการชืไอมตอ฿หຌลือก฿ชຌอยางหลากหลาย เมวาจะป็นคอมพิวตอร์ ทใบลใต 
สมาร์ตฟน ป็นตຌน บุคคลทีไกิดละติบต฿นชวงนีๅรียกวา ดิจิทัลนทีฟ ิDigital Native) หรือชาว
ดิจิทัลดยก านิด ซึไงปัจจุบันมีอายุประมาณเมกิน โไ ป คนกลุมนีๅนับวันจะทวีความส าคัญละ
จ านวนมากขึๅนรืไอย โ ป็นกลุมคนทีไสามารถ฿ชຌงานคอมพิวตอร์ อินทอร์นใต ละอุปกรณ์ดิจิทัลเดຌ
อยางช านาญ มีความรูຌสึกคุຌนชินกับทคนลยีดิจิทัลมากกวาคนยุคอืไน มีการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยาง
ปกติ฿นชีวิตประจ าวัน  

฿นขณะดียวกันการพัฒนาของอินตอร์นใตกใป็นปัจจัยบริบททีไท า฿หຌกิดการละมิดลิขสิทธิ์฿น
การผยพร ดิจิทัลนทีฟ ป็นกลุมหนึไงทีไมีพฤติกรรมดังกลาว ชน สกนลชัไน ิการท าซๅ าภาพ
การ์ตูนมาผยพรบนอินตอร์นใตี มืไอการ์ตูนญีไปุຆนป็นทีไนิยมละเดຌรับความตຌองการทัไวลกต
ตลาดเมสามารถตอบสนองเดຌอยางทัไวถึง฿นการปลภาษาอืไนโ จึงกิดการผยพร฿นระดับ ฟนสู
ฟน พืไอกຌาวผานขຌอจ ากัดดຌานพืๅนทีไละภาษาอยางผิดกฎหมายดังกลาว จึงมีขຌอสังกตวาดิจิทัลน
ทีฟเมเดຌ฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌงานทีไถูกตຌอง เดຌกระท าการละมิดลิขสิทธิ์ดยความรูຌทาเมถึงการณ์ 
ละเมเดຌตระหนักถึงผลกระทบตอจຌาของผลงานหรือจຌาของลิขสิทธิ์นัๅนโ ิHye-Kyung Lee, 2009 : 

1011)  

 ฿นกลุมดิจิทัลนทีฟ฿นเทยกใปรากฏการ฿ชຌงานดยละมิดลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนละการ์ตูน
อนิมชัน ิManga and Anime) จากประทศญีไปุຆนชนดียวกัน ซึไงเดຌรับนิยมมาอยางยาวนานละ
คยอยู฿นพลตฟอร์มทีไตกตางกัน ต฿นปัจจุบันลຌวนปลีไยนพลตฟอร์มขຌามาอยู฿นสืไอ฿หมหรือ
อินทอร์นใตละยังคงมีนืๅอหาละท าหนຌาทีไหมือนดิมทุกประการ กลาวคือ สืไอหลานีๅเดຌยຌายขຌามา
อยู฿นอินทอร์นใตกลายป็นสืไอดิจิทัล ตยังคง฿หຌความบันทิงกผูຌบริภคเมตางเปจากรูปบบสืไออะ
นาลใอก มีการท าซๅ าละดัดปลงผลงานลิขสิทธิ์ ละน าขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ ผยพรละสงตอ
อยางปຂดผย฿นอินทอร์นใต 

จากกรณีดังกลาว ผูຌวิจัยจึงตຌองการจะศึกษาการบริภคสืไอของดิจิทัลนทีฟเทยทีไน าเปสูการ
ละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆนออนเลน์ การตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยตอการละมิด
ลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆนออนเลน์ รวมถึงการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของดิจิทัลนทีฟเทยทีไมีการ
ตอรองกับจຌาของลิขสิทธิ์฿นฐานะผูຌบริภคดຌวย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาการตระหนักรูຌของดิจิทัลนทีฟเทยตอการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชัน
ญีไปุຆนออนเลน์ 

2. พืไอศึกษาการบริภคสืไอของดิจิทัลนทีฟเทยทีไน าเปสูการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละ
อนิมชันญีไปุຆนออนเลน์ 

3. พืไอศึกษาลักษณะการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของดิจิทัลนทีฟเทยทีไมีการตอรองกับจຌาของ
ลิขสิทธิ์฿นฐานะผูຌบริภค 

 

นิยามศัพท์ 

ดิจิทัลนทีฟ ิDigital Native) หมายถึง กลุมคนทีไกิด฿นยุคทีไมีทคนลยีดิจิทัลละคุຌนคย
กับการ฿ชຌคอมพิวตอร์ อินทอร์นใต ละอุปกรณ์ดิจิทัลป็นอยางดี฿นชีวิตประจ าวัน รียนรูຌการ฿ชຌงาน
เดຌดຌวยตัวอง บางครัๅงอาจรียกวา ดิจิทัลดยก านิด มีอายุระหวาง 18 - 28 ป บงออกป็น 2 กลุม 
เดຌก กลุม Digitally Born คือกลุมผูຌทีไกิดมาพรຌอมกับยุคอินทอร์นใตทีไมีอายุระหวาง 18 - 21 ป 
ละกลุม Evolving Digital คือกลุมผูຌบริภคทีไ฿ชຌอินทอร์นใตทีไมีอายุระหวาง 22 - 28 ป ดิจิทัลนทีฟ
เทย ฿นงานวิจัยนีๅจึงหมายถึงบุคคลผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตทีไกิดตัๅงตป พ.ศ. 2535 ป็นตຌนเป ทีไมี
ประสบการณ์การ฿ชຌงานอินทอร์นใตละอุปกรณ์ดิจิทัล฿นการอานหรือดูการ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์ตัๅงต 5 
ปขึๅนเป มีอายุระหวาง 18 – 28 ป ละอาศัยอยู฿นกรุงทพมหานคร 

การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆน หมายถึง การ์ตูนละอนิมชันทีไถูกสรຌางขึๅนละมีลิขสิทธิ์฿น
ประทศญีไปุຆน รวมถึงการ์ตูนรูปบบลมทีไมีการดัดปลงละน าขຌาสูระบบคอมพิวตอร์กลายป็น
รูปบบดิจิทัล ละการ์ตูนรูปบบอีบุຍก ิE-book; Electronic Book) ทัๅงทีไมี LC ฿นเทยหรือเมมีกใ
ตาม ซึไงมีการอัปหลดละสงตอกันป็นจ านวนมาก฿นอินทอร์นใต ดยคน฿นวดวงจะรียกหนังสือ
การ์ตูนวา มังงะ ิManga) ละรียกการ์ตูนอนิมชันวา อนิมะ ิAnime) ซึไงป็นค ารียกทีไมาจาก
ภาษาญีไปุຆน 

การละมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การน าผลงานลิขสิทธิ์มา฿ชຌดยเมเดຌรับอนุญาต฿หຌ฿ชຌลิขสิทธิ์จาก
จຌาของลิขสิทธิ์ มีลักษณะของการละมิด ดังนีๅ 1) การท าซๅ า 2) การดัดปลง ละ 3) ผยพรตอ
สาธารณชน การละมิดลิขสิทธิ์ ฿นงานวิจัยนีๅจึงหมายถึงการรับสืไอทีไละมิดลิขสิทธิ์ การน าผลงาน
ลิขสิทธิ์มาดัดปลง อัปหลด ผยพร หรือ฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์บนอินทอร์นใตดยเมเดຌรับอนุญาตจาก
จຌาของลิขสิทธิ์ รวมถึงการการละมิดดຌวยการ฿ชຌผลงานทีไละมิดลิขสิทธิ์ 
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การตระหนักรูຌ หมายถึง ความรูຌสึกทีไสดงถึงการรับรูຌของบุคคล หรือการทีไบุ คคลสดง
ความรูຌสึกรับผิดชอบตอปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅน ซึไงมีความหมายหมือนกับความส านึก ฿นงานวิจัยนีๅมี
จุดมุงหมายพืไอวิคราะห์การตระหนักรูຌกีไยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของดิจิทัลนทีฟ 

อุปกรณ์ดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ตาง โ ทีไ฿ชຌ฿นการชืไอมตอกับอิน ทอร์นใต
พืไอรับขຌอมูลขาวสาร หรือขຌาถึงสืไอมัลติมีดียทีไอยูบนครือขายสังคมออนเลน์ 

 

นวคิดละทฤษฎีมี่฿ชຌ฿นการวิจัย 

แ. นวคิดกีไยวกับดิจิทัลนทีฟ (Digital native)  

Marc Prensky (2001) กลาววา ดิจิทัลนทีฟป็นตัวอยางของคนรุนรกทีไกิดขึๅนพรຌอมกับ
ทคนลยี฿หม มีความคุຌนคยกับของลนหรืออุปกรณ์ดิจิทัลหมือนป็นสวนหนึไงของชีวิต กิจกรรมทีไ
กีไยวกับดิจิทัลตาง โ ปรียบสมือนภาษาม ป็นคนรุนทีไรงการติบตของทคนลยีละครือขาย
อินทอร์นใต ท า฿หຌกระบวนการคิดละการประมวลผลขຌอมูลตกตางจากคนรุนอืไน ปรียบสมือน 
จຌาของภาษาดิจิทัลดยก านิด ิnative speakers of the digital language) ดิจิทัลนทีฟขຌา฿จ
คุณคาของทคนลยีดิจิทัล สามารถรียนรูຌเดຌดຌวยตัวอง ตความสามารถละสมรรถภาพของ
ดิจิทัลนทีฟเมเดຌหมายความวาพวกขาป็นผูຌชีไยวชาญ นักประดิษฐ์ ผูຌออกบบ หรือผูຌบุกบิก หากต
ป็นผูຌ฿ชຌงานดิจิทัล ิDigital User) ป็นผูຌทีไกิด฿นยุคดิจิทัล ทีไสามารถประยุกต์ขຌากับอุปกรณ์ดิจิทัล 
ทัๅงการอาน การขียน ละการคัดลอกดຌวยความรูຌ ป็นตຌน ฿นงของทคนลยี พวกขามีการรียนรูຌ
การ฿ชຌงานอยางงายของขຌอมูลขาวสาร คอมพิวตอร์ อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ละอุปกรณ์มือถือตาง โ 
พวกขาเมจ าป็นตຌองอานคูมือหรือถามถึงวิธีการ฿ชຌงาน หัว฿จส าคัญของคนรุนนีๅคือความรวดรใวละ
ความคลองตัว จากการกระตือรือรຌนตอกิจกรรมดิจิทัล ิdigital hyper-activity) ป็นอยางมาก การ
ท ากิจกรรมตาง โ บบพหุภารกิจ ิMulti-Tasking) หรือท ากิจกรรม฿ด โ มากกวาหนึไงอยาง฿นวลา
ดียว ท า฿หຌพวกขายากทีไจะจดจอกับกิจกรรม฿ดกิจกรรมหนึไงเดຌนาน ิUNESCO Institute for 

Information Technologies in Education, 2011) 

ธียรทศ ประพฤติชอบ ิ2557) กลาววา ดิจิทัลนทีฟ ิDigital Native) ป็นกลุมคนรุน฿หมทีไ
มีจ านวนประชากรคอนขຌางมาก ละทีไนาจับตามอง คือ ทักษะการ฿ชຌอุปกรณ์คอมพิวตอร์ ละ
ทคนลยีดิจิทัลนัๅนอยู฿นระดับสูงมาก คนยุค Digital มีวัยของการรียนรูຌอยู฿นชวงทีไทคนลยีดิจิทัล
ก าลังติบต กลุมนีๅตขึๅนมาดยมีคอมพิวตอร์สวนบุคคล มีทรศัพท์สมาร์ตฟน ละ฿ชຌงาน Google 

ตัๅงตยังดใก ซึไงปัจจัยหลานีๅกีไยวยงกับพฤติกรรมการ฿ชຌงานทคนลยีตาง โ ชน การ฿ชຌ Social 

Media ฿นระดับสูง รูຌจักการขຌาวใบเซต์ คຌนหาขຌอมูล มีวิธีคิดทีไถูกปรับ฿หຌขຌากับรูปบบขຌอมูลดิจิทัล
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อยางวใบเซต์หรืออปพลิคชัน มีทักษะการ฿ชຌ Smartphone หรือ Tablet ละการซืๅอขายหรือท า
ธุรกรรมออนเลน์ ป็นตຌน  

2. นวคิดกีไยวกับการตระหนักรูຌ (Awareness)  

ประภาพใญ สุวรรณ ิ2526) กลาววา ความตระหนัก หมายถึง การทีไบุคคลฉุกคิดเดຌ หรือการ
กิดขึๅน฿นความรูຌสึกวามีสิไงหนึไง หตุการณ์หนึไงหรือสถานการณ์ ซึไงการรูຌสึกวามีหรือการเดຌฉุกคิดสิไง฿ด
สิไงหนึไง ป็นความรูຌสึกทีไกิดขึๅน฿นสภาวะจิต฿จ ตเมเดຌสดงวาบุคคลนัๅนสามารถจ าเดຌ หรือระลึกเดຌ
ถึงลักษณะบางอยางของสิไงนัๅน 

เพลิน ศศิธนากรกຌว ิ2537) กลาววา ความตระหนัก หมายถึง ความส านึก ซึไงป็นสภาวะ
ทางจิตทีไกีไยวกับความรูຌสึก ความคิด ละความปรารถนาตาง โ กิดจากการรับรูຌละความส านึก ป็น
สภาวะทีไบุคคลเดຌรับรูຌมากอน  

Carter V. Good (1973) เดຌ฿หຌความหมายของความตระหนักวา ความรูຌสึกทีไสดงถึงการ
รับรูຌของบุคคล หรือการทีไบุคคลสดงความรูຌสึกรับผิดชอบตอปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅน ซึไงมีความหมาย
หมือนกับความส านึก 

ใ. นวคิดกีไยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright) 

ลิขสิทธิ์ ิCopyright) หมายถึง สิทธิตงพียงผูຌดียวของผูຌสรຌางสรรค์ทีไจะกระท าการ฿ด โ 
กีไยวกับงานทีไผูຌสรຌางสรรค์เดຌท าขึๅนตามประภทลิขสิทธิ์ทีไกฎหมายก าหนด เดຌก งานวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม สตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิไงบันถึกสียง งานพรสียง พรภาพ หรืองานอืไน฿ด
฿นผนกวรรณคดี ผนกวิทยาศาสตร์ หรือผนกศิลปะ เมวางานดังกลาวจะสดงออกดยวิธีหรือรูป
บบอยาง฿ด นอกจากนัๅนกฎหมายสิทธิ์ยัง฿หຌความคุຌมครองถึงสิทธิของนักสดง ละการสรຌางสรรค์
ดຌานทคนลยี ชน ปรกรมคอมพิวตอร์ ตเมครอบคลุมถึงความคิดหรือขัๅนตอน กรรมวิธีหรือ
ระบบ หรือวิธี฿ชຌหรือท างาน หรือนวความคิด หลักการ การคຌนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์ งานสรຌางสรรค์ทีไมีลิขสิทธิ์ ประกอบดຌวยประภทงานตาง โ ชน งานวรรณกรรม งาน
นาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิไงบันทึกสียง งาน
พรสียงพรภาพ ละงานอืไน฿ดอันป็นงาน฿นผนกวรรณคดี ผนกวิทยาศาสตร์ หรือผนกศิลปะ 

 สิทธิ์฿นลิขสิทธิ์จะกิดขึๅนดยทันทีนับตัๅงตผูຌสรຌางสรรค์เดຌสรຌางสรรค์ผลงานดยเมตຌองจด
ทะบียน ดังนัๅนจຌาของลิขสิทธิ์จึงควรทีไจะปกปງองคุຌมครองสิทธิของตนอง ดยการกใบรวบรวม
หลักฐานตาง โ พืไอ฿ชຌประยชน์฿นการพิสูจน์สิทธิหรือความป็นจຌาของ 

ไ. นวคิดรืไองการตอรองความหมาย (Negotiated Position) 
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Sturt Hall (1995, อຌาง฿น กาญจนา กຌวทพ, โ5ไ้ี ฿หຌความสน฿จกับขัๅนตอนขัๅนการ฿ชຌ/
การบริภคสาร฿นกระบวนการสืไอสารอยางมาก นืไองจากขามีนวคิดวาขาวสารนัๅนมิเดຌส าคัญพียง
ควา เดຌผลิตขึๅนมาอยางเรทานัๅน ิHow it is produced) ตยังส าคัญตอเปอีกวา ขาวสารนัๅนถูก
รับรูຌอยางเร ิHow it is received) 

Hall เดຌสนอทัศนะ฿หมทีไกีไยวกับขัๅนตอนของการรับสาร หรือการบริภคขาวสารวา ฿น
ขัๅนตอนนีๅจะป็นอีกชวงวลาหนึไงชนกันทีไความหมายจะถูกผลิตขึๅนมาอีกครัๅงหนึไง กลาวคือ สิไงทีไผูຌรับ
สารกระท าเมพียงตจะ อานความหมาย ทีไอยู฿นสารของผูຌสงทานัๅน หากตผูຌรับสารจะน าอา 
ตัวอง ิผูຌรับสารี ขຌาเปสรຌางความหมาย฿นสารดຌวย กลาวอยางงาย โ กใคือ Hall มีความหในวา 
ความหมาย฿นขาวสารมืไออยู฿นชวงวลาผลิต กใจะป็นรืไองความสัมพันธ์ระหวางผูຌรับสารกับสา ร
ชนกัน ซึไงหมายความวาชวงวลาหงการถอดรหัส ิDecoding) กใป็นชวงวลาทีไมีอิสระ฿นตัวอง 
ละเมจ าป็นตຌองเปขึๅนตอชวงวลาหงการขຌารหัส ิEncoding) สมอเป 

Hall เดຌคຌนควຌาพิไมติมกีไยวกับกระบวนการ฿นชวงวลาของการถอดรหัสวา ฿นการอาน
ความหมายของสารนัๅน ผูຌรับสารสามารถจะมีจุดยืนเดຌ ใ บบ ิหรือ฿ชຌรหัสเดຌ ใ รหัสี อันจะท า฿หຌ
อานความหมายเดຌ ใ บบตามมาชนกัน คือ 

แ. จุดยืนทีไผูຌสงสารตຌองการ ิDominant – Hegemonic Position) จุดยืนบบนีๅผูຌรับสารจะ
ยืนอยูทีไดียวกับผูຌสงสาร ละจะ฿ชຌรหัสของผูຌสงสารชนกัน ดังนัๅนความหมายทีไผูຌรับสารอานเดຌจึงป็น
อยางทีไผูຌสงสารตຌองการทานัๅน รียกวา Preferred Reading 

โ. จุดยืนทีไผูຌรับสารจะตอรองความหมายสีย฿หม ิNegotiated Position) จุดยืนบบนีๅ 
มຌวาผูຌรับสารจะอานความหมายหลัก โ ตามทีไผูຌสงสารตຌองการ ตทวาภาย฿นขอบขตความหมาย
ดังกลาว ผูຌรับสารจะยังคงตอรองรายละอียดปลีกยอย ตัวอยางชน การยอมรับวาหในดຌวยกับผูຌสง
สารกลาวมา ตกใมีงืไอนเขวา จะป็นจริงกใตอมืไอ หรือ อาจจะมีขຌอยกวຌนหมือนกัน... หรือ ทีไ
พูดอยางนัๅนอาจจะจริง฿นทีไอืไน โ ต฿นทีไนีๅ อาจจะเมป็นจริง การตีความหมายบบตอรองนีๅป็น
การพบกันครึไงทาง หรือป็นสูตรผสมระหวาง Preferred Reading กับ Opposition Reading 

ใ. จุดยืนทีไผูຌรับสารจะตีความคัดคຌานตอตຌานความหมายทีไผูຌสงสาร฿สรหัสมา ิOpposition 

Position) ตัวอยางชน การน าอาบรรดาผูຌรຌายกลับ฿จมาออกรายการทรทัศน์นัๅน บรรดากลุมผูຌรับ
สารทีไท างานอยูกับผูຌกระท าผิดหรืออาชญากร฿นสังคม ชน ผูຌคุมนักทษ ต ารวจ ฯลฯ อาจจะหในวา 
สันดานผูຌรຌายป็นการกลับ฿จพียงชัไวครัๅงชัไวคราวทานัๅน ิราจะพบหในความชืไอดังกลาวเดຌมาก฿น
กรณีการอธิบายการกลับนืๅอกลับตัวของหญิงสภณี ป็นตຌนี 

Hall กลาววา฿นการสงขาวสารตละครัๅง จะกิดจุดยืนการตีความทัๅง ใ บบอยูตลอดวลา 
พียงตวาสัดสวนของตละอันจะมีมากนຌอยอยางเรนัๅน ขึๅนอยูกับความสามารถ฿นการ฿สรหัสของผูຌสง
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สาร ตถึงอยางเร฿นทุกวทีของขาวสารกใจะมีสงครามวาทกรรม ิStruggle of Discourse) กิดขึๅนอยู
ตลอดวลา 

 

ระบียบวิธีวิจัย 

 ฿นการวิจัยชิงคุณภาพนีๅจะ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interview) ละการถอด
บทรียน พืไอ฿หຌสามารถจ านกกลุมตัวอยางทีไมีออกป็นกรณีศึกษา ิCase Study) ทัๅงนีๅกใพืไอ
ตຌองการทราบวาดิจิทัลนทีฟเทยมีกระบวนการ฿นการผลิตละบริภคสืไออยางเร มีรูปบบพฤติกรรม
การ฿ชຌงานอินทอร์นใตทีไน าเปสูการละมิดลิขสิทธิ์อยางเร ละมีการตอรองกับจຌาของลิขสิทธิ์หรือเม 
อยางเร  

ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurpose Sampling) ฿นการคัดลือกผูຌ฿ชຌงาน
อินทอร์นใตทีไป็นดิจิทัลนทีฟทีไอาศัยอยู฿นกรุงทพมหานคร มีประสบการณ์การ฿ชຌงานอินทอร์นใต
ตัๅงต 5 ปขึๅนเป นຌนฉพาะผูຌทีไอานการ์ตูนหรือดูอนิมชันญีไปุຆนออนเลน์ หรือป็นผูຌผลิตผลงานฟน
ซับหรือปลการ์ตูนลงบนอินทอร์นใต ซึไงกใคือ Digital Native อายุระหวาง แ่ – โ่ ป ดยบง
ออกป็น Digitally Born อายุระหวาง แ่ – โแ ป ละ Evolving Digital อายุระหวาง โโ – โ่ ป 
รวมกันทัๅงสิๅน แเ คน ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิตรวจสอบนวค าถามกอนการสัมภาษณ์  

 

สรุปผลการวิจัย 

แ. ลักษณะการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆนของดิจิทัลนทีฟเทย 

ลักษณะการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆนของดิจิทัลนทีฟเทยมีรูปบบตาม
ลักษณะการละมิด คือ แ. ท าซๅ า โ. ดัดปลง ละ ใ. ผยพรตอสาธารชน ดังตอเปนีๅ 

แ.แ การน าขຌอมูลขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ 

  แ.แ.แ คัดลอกดย฿ชຌอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ชน การถายรูป ฿ชຌสกนนอร์ การ
บันทึกภาพหนຌาจอ เฟล์ตຌนฉบับทีไยังเมผานการปลดยทัไวเปจะรียกวา Raw ป็นวัตถุดิบหลัก฿นการ
ปลการ์ตูน ซึไงจะเดຌมาอยางเรกใขึๅนอยูกับวิธีการของผูຌปล เมวาจะป็นการซืๅอการ์ตูนบบลมมา
ถายรูป หรือช าหละออกป็นผน โ กอนจะคัดลอกดย฿ชຌสกนนอร์ หรือซืๅอการ์ตูนบบ e-book 

ลຌวบันทึกภาพหนຌาจอ หรือรียกงาย โ วาการคป ิcapture) หนຌาจอ หรืออาจจะซฟจากวใบเซต์ทีไ
อัปหลด฿หຌอานออนเลน์ ละวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการสิไงพิมพ์อิลใกทรอนิกส์ ิElectronics Book; E-

book) ชน วใบเซต์ Ebookjapan, Renta, Honto, Cmoa ละอืไน โ ป็นวใบเซต์ทีไขาย e-book 
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ภาษาญีไปุຆนถูกลิขสิทธิ์ สวนวใบเซต์ e-book ของเทยทีไขายการ์ตูนฉบับภาษาเทยถูกลิขสิทธิ์ ชน 
Ookbee ละ Meb รวมทัๅงวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการ webmanga ฟรีบบถูกลิขสิทธิ์ละสามารถซืๅอป็น
ตอนพิไมพืไออานตอเดຌ ชน Webtoon ละ Comico ซึไงมักจะมีอปพลิคชันเวຌ฿ชຌกับทรศัพท์
สมาร์ตฟนหรือทใบลใตดຌวย 

  แ.แ.โ ดาวน์หลดจากหลงทีไละมิดลิขสิทธิ์ ชน วใบบอร์ด วใบเซต์ Bit Torrent 

ตาง โ วใบเซต์ทีไป็นหลงยอดนิยม฿นการอัปหลดละดาวน์หลดเฟล์ละมิดลิขสิทธิ์พืไออานหรือดู
หรือน ามาปลตอมักจะป็นวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการ฿นรูปบบ Bit Torrent รวมถึงการ฿ชຌวใบเซต์รับฝาก
เฟล์ ดยวใบฝากเฟล์หลานีๅจะมีหนຌา฿นการคัดลอกขຌอมูลละสรຌางลิงก์ทีไอยู ิURL หรือ Web 

Address) พืไอ฿ชຌส าหรับดาวน์หลดขຌอมูลครัๅงตอเปเดຌอีกหลาย โ ครัๅง ซึไงลิงก์จากวใบเซต์ฝากเฟล์ 
ิHost Link) จะพบมาก฿นวใบบอร์ด ป็นหลงรวมลิงก์ส าหรับดาวน์หลดทีไมีผูຌคน฿ชຌงานจ านวนมาก 
หรือพบเดຌทัไวเปตามวใบบลใอกละนอกจาก Host Link ลຌวกใยังมี Direct Link หรือลิงก์ทีไ฿ชຌดาวน์
หลดเฟล์จากซิร์ฟวอร์ดยตรง 

แ.โ การกຌเขหรือดัดปลงขຌอมูล 

  แ.โ.แ การปลมังงะ การปลมังงะป็นการน าเฟล์ Raw มากຌเขดย฿ชຌปรกรม
ตกตงภาพลຌวปลป็นภาษาเทย ตຌนฉบับหรือ Raw นัๅนหากเดຌมาจากการถายรูปหรือสกนกใ
จะตຌองน ามาท าความสะอาด ิclean) สียกอนจึงจะน าเปปลเดຌ สวนเฟล์ทีไเดຌจากการคปหนຌาจอ
สามารถน าเปปล ิtranslate) เดຌลย ดยการลบอักษรภาษาญีไปุຆนออกลຌว฿สอักษร ิtypeset) 

ภาษาเทยขຌาเปทน ขัๅนตอนตอเปคือการตรวจสอบความถูกตຌอง ิquality check) ของงานปลทัๅง
รูปภาพละค าปล มืไอสรใจลຌวจึงอัปหลดบนอินทอร์นใต ต าหนงหนຌาทีไตาง โ กใจะบงเดຌดังนีๅ 
คือ Translator, Cleaner, Typesetter ละ QCer นอกจากนีๅอาจจะมี Provider หรือผูຌจัดหา
ตຌนฉบับ ละ Uploader คือผูຌทีไอัปหลดบนอินทอร์นใต ซึไงมีทัๅงบบท าคนดียวละท าป็นกลุม การ
ปลลักษณะนีๅรียกวา Scanlation มาจาก Scan + Translation    

  แ.โ.โ การปลอนิมะ การปลอนิมะหรือฟนซับมีบางขัๅนตอนทีไคลຌายกับการ
ปลมังงะ ดยจะน าเฟล์ Raw หรือเฟล์วีดีอทีไป็นสียงภาษาญีไปุຆนละเมมีซับเตติลมา฿สซับเตติล
ภาษาเทยดย฿ชຌปรกรม นอกจากซับเตติลลຌวกใยัง฿สนืๅอรຌอง฿นรูปบบคาราอกะ฿หຌกับพลง 
opening ละ ending ละ฿สอฟฟกต์ตาง โ พืไอ฿หຌซับเตติลดูนาสน฿จมากขึๅน ตการท าฟนซับ
จะเมมีสวนของการ clean หมือนกับการปลมังงะพราะเฟล์ Raw มีความสมบูรณ์อยูลຌว ดยจะ
นຌนทีไคุณภาพความคมชัดของเฟล์ 

มังงะปลเทยละอนิมะซับเทยมักจะปลมาจากภาษาอังกฤษทีไปลมาจากภาษาญีไปุຆนอีก
ตอหนึไง มีเมมากทีไจะปลจากภาษาญีไปุຆนดยตรงดຌวยหลายสาหตุ ชน ผูຌปลมีความรูຌฉพาะ
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ภาษาอังกฤษตเมมีความรูຌภาษาญีไปุຆนหรืองานปลภาษาอังกฤษทีไจะน ามาปลตอหาเดຌงายกวา
ตຌนฉบับภาษาญีไปุຆน พราะงานปลภาษาอังกฤษ฿นอินทอร์นใตมีนับเมถຌวนนืไองจากป็นภาษาทีไคน
สวน฿หญทัไวทัๅงลกสามารถขຌา฿จเดຌ หากเมมีมังงะปลเทยหรืออนิมะซับเทย ผูຌอานออนเลน์บางคน
กใลือกทีไจะบริภคงานปลภาษาอังกฤษทน ซึไงเมวาจะป็นงานปลภาษา฿ดมักถูกรียกรวม โ วา 
ปลถืไอน พราะป็นการน าอาการ์ตูนตຌนฉบับมากຌเขดัดปลงอง เมเดຌขออนุญาตจากจຌาของ
ผลงานหรือจຌาของลิขสิทธิ์ 

แ.ใ การผยพรตอสาธารณชน 

การผยพรงานปลนัๅน ผูຌผยพรจะป็นคนดียวกับผูຌปลหรือเมกใเดຌ กลาวคือ นอกจากผูຌ
ปลจะอัปหลดงานปลดຌวยตนองลຌว ผูຌอืไนยังสามารถดาวน์หลดละน าเปผยพรตอเดຌอีกดຌวย 

  แ.ใ.แ อัปหลดบนบลใอกหรือวใบพจสวนตัว ผูຌปลสวน฿หญมักอัปหลดงานปลบ
นบลใอกหรือ page ฿น facebook พราะ฿ชຌงานงายละสามารถจัดการทุกอยางเดຌดຌวยตัวอง สมือน
ป็นชุมชนออนเลน์ทีไรวบรวมผูຌคนมากมายทีไมีความชอบหรือความสน฿จคลຌาย โ กันมาอยูรวมกัน 
ลกปลีไยนความคิดหในละบงปันขຌอมูลขาวสารซึไงกันละกัน นอกจาก page ลຌว facebook ยัง
มีฟังก์ชันทีไสามารถสรຌาง group เดຌอีกดຌวย ซึไงจะมีความป็นสวนตัวมากกวาพราะสามารถจ ากัดการ
ขຌาชมของผูຌ฿ชຌเดຌ ชน ถຌาหากตัๅงคาป็นกลุมปຂดหรือลใอกกลุมเวຌกใจะตຌองกดขอขຌารวมละรอจนกวา
ค าขอขຌารวมจะอนุมัติจึงจะสามารถหในนืๅอหาภาย฿นกลุมเดຌ สาหตุของการลใอกกลุมอาจป็นพราะ
เมตຌองการผยพรขຌอมูลขาวสารหรืองานปลภาย฿นกลุมออกสูภายนอก ทรัพยากรทุกอยางภาย฿น
กลุมถูกสรรหามาพืไอสมาชิกกลุมทานัๅน ป็นตຌน 

  แ.ใ.โ อัปหลดบนวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการการ์ตูนออนเลน์บบสาธารณะ การอัปหลด
งานปล฿นรูปบบของวใบเซต์จะมีความสาธารณะมากกวาบลใอกหรือหรือพจ ละงานปลอาจมีทัๅง
รืไองทีไจຌาของวใบปลองละรืไองทีไผูຌปลภายนอกสงเป฿หຌอัปหลด ตางจากบลใอกหรือวใบพจทีไ
งานปลสวน฿หญมักจะปลดยจຌาของบลใอกหรือวใบพจพียงผูຌดียว ซึไงงานปลทีไผูຌปลภายนอก
สงเปพืไอขอลง฿นวใบเซต์หลานีๅอาจจะตຌองผานการตรวจสอบละเดຌรับการอนุมัติจากจຌาของวใบ
หรือผูຌดูลกอน ละจะตຌองป็นเปตามงืไอนเขของวใบเซต์จึงจะสามารถอัปหลดเดຌ 

โ. ความตระหนักรูຌรืไองลิขสิทธิ์การ์ตูนละอนิมชันญีไปุຆนของดิจิทัลนทีฟเทย 

  โ.แ ความตระหนักรูຌรืไองลิขสิทธิ์ จากผลการวิจัยดยการสัมภาษณ์ชิงลึกดิจิทัลน
ทีฟทัๅง แเ คน พบวามีความรูຌละความขຌา฿จกีไยวกับการละมิดลิขสิทธิ์ออนเลน์สะทຌอน฿หຌหในถึง
ความตระหนัก฿นรืไองลิขสิทธิ์ป็นอยางดีตพฤติกรรมของดิจิทัลนทีฟกลุมนีๅยังท าการละมิดลิขสิทธิ์
ดยอຌางหตุผลตาง โ ชน การ์ตูนรืไองนัๅนยังเมมีลิขสิทธิ์฿นเทยสามารถปลเดຌ ปลการ์ตูนดຌวย฿จเม
หวังผลก าเรตอบทน หรือพราะป็นพืๅนทีไสีทา ป็นตຌน ซึไงขຌออຌางหลานีๅอาจกิดจาก ความหในก
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ตัว การรูຌทาเมถึงการณ์ คนเทยสวน฿หญมักคยชินกับการผอนปรน เมขຌมงวด กฎหมายลิขสิทธิ์ทีไ
บังคับ฿ชຌกใชนกัน จึงท า฿หຌกิดความคิดทีไวา ท าเมจะท าเมเดຌ฿นมืไอคนสวน฿หญกใท ากัน หรือ คิดอา
องวาป็นรืไองทีไหรืออนุลมเดຌ สามารถท าเดຌเมป็นเร ปัจจุบันจึงยังหในการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูน
ญีไปุຆนออนเลน์อยูตลอดละกระท าอยางปຂดผยพราะคิดวาเม฿ชความผิดรຌายรง หรือป็นการหใน
กประยชน์สวนตัว บางครัๅงอຌางวาท าพืไอการฝຄกภาษา หรือท าพืไอตຌองการทีไจะบงปัน เมเดຌท าพืไอ
สวงหาผลก าเร ตราบ฿ดทีไยังมีคนทีไรอสนับสนุนการ์ตูนละมิดลิขสิทธิ์หลานีๅอยูกใจะยังคงมีผูຌผลิตอยูคู
กันตอเปชนกัน อยางเรกใตาม การทีไผูຌปลบางคนลบการ์ตูนปลออกจากอินทอร์นใตมืไอการ์ตูนมี
ลิขสิทธิ์฿นเทยกใอาจถือเดຌวามีความตระหนักรูຌอยูบຌางถึงมຌวาจะจง฿จละมิดลิขสิทธิ์ตัๅงตรก พราะ
ยังอยาก฿หຌผูຌบริภคสนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์ 

  โ.โ ลักษณะการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของดิจิทัลนทีฟเทยทีไมีการตอรองกับจຌาของ
ลิขสิทธิ์฿นฐานะผูຌบริภค จากผลการวิจัยพบวาลักษณะการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของดิจิทัลนทีฟทีไมีการ
ตอรองกับจຌาของลิขสิทธิ์฿นฐานะผูຌบริภคนัๅนจะเมเดຌกีไยวขຌองกับกฎหมายตกีไยวกับสิไงทีไผูຌบริภค
สรຌางขึๅนมาองกใคือสิไงทีไรียกวา สัญญา฿จ ละ พืๅนทีไสีทา ซึไงมีค าอธิบายจากดิจิทัลนทีฟดังตอเปนีๅ  

    โ.โ.แ สัญญา฿จ สัญญา฿จระหวางผูຌปลกับผูຌปลดຌวยกัน คือ แี หาก
การ์ตูนรืไอง฿ดมีลิขสิทธิ์฿นเทยลຌวตຌองลบออกจากอินทอร์นใตพืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌสนับสนุนผลงาน
ลิขสิทธิ์ตอเป ละ โี เมปลพืไอการคຌาหรือสวงหาผลก าเรจากการปล พราะถือวาเมควรหา
รายเดຌจากสิไงทีไราเมเดຌป็นจຌาของ จากสัญญา฿จดังกลาว ผูຌปลจึงคิดวาตนองเดຌมีสวนชวย฿นการ
สนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์อยางหนึไง ถຌายึดหลักนีๅลຌวจะสามารถปลการ์ตูนอยางเรกใเดຌ พราะถึง
อยางเรกใเมเดຌปลพืไอหวังผลก าเรละสุดทຌายหากมีลิขสิทธิ์กใตຌองลบออกอยูดี ผูຌอานสวน฿หญยอมรับ
ตามนีๅ ตผูຌอานทีไเมยอมรับละเมพอ฿จทีไการ์ตูนถูกลบออกจากอินทอร์นใตกใมีชนกัน ซึไงผูຌคนหลานีๅ
กใมีวิธีการตอรองอีกรูปบบหนึไงตมักถูกมองวาป็นการกระท าทีไเมถูกตຌองหมาะสม ชน การ
รียกรຌองเม฿หຌซืๅอลิขสิทธิ์ขຌามาพราะการ์ตูนรืไองทีไชอบจะถูกลบออกจากอินทอร์นใตละจะเมเดຌดู
ฟรีอีกลຌว ป็นตຌน 

   โ.โ.โ พืๅนทีไสีทา ความหมายของค านีๅอาจจะตกตางกันเป฿นตะคน 
ขึๅนอยูกับวาขຌา฿จวาอยางเรหรือรับรูຌมาวาอยางเร ฿นทีไนีๅหมายถึง พืๅนทีไทีไอยูระหวางกฎหมายกับการ
กระท าผิดกฎหมาย ดยทีไผูຌบริภคสรຌางพืๅนทีไนีๅขึๅนมา฿หຌป็นอกาสทีไจะสามารถกระท าผิดกฎหมายเดຌ
บຌางพืไอประยชน์สวนตน ดังทีไมีหลายคนกลาววา การปลการ์ตูนอยู฿นพืๅนทีไสีทา กลาวคือ ถึงมຌวา
การปลการ์ตูนลຌวอัปหลดบนอินทอร์นใตจะป็นการละมิดลิขสิทธิ์ละผิดกฎหมาย ตกใสามารถ
อຌางเดຌวาท าเดຌพราะยังเมมีลิขสิทธิ์฿นเทย จึงป็นชองวางทางกฎหมายทีไอืๅอ฿หຌผูຌบริภคกระท าการ
ละมิดลิขสิทธิ์ พราะฉะนัๅนจึงเม฿ชสีขาวพราะผิดกฎหมายละเม฿ชสีด าพราะเมชิงละมิดลิขสิทธิ์
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สียทีดียว ตป็นสีทา โ ทีไอยูตรงกลาง ผูຌบริภคจึง฿ชຌอกาสนีๅสรຌางการ์ตูนปลละมิดลิขสิทธิ์ขึๅนมา
ละผยพรจนป็นทีไนิยมอยางพรหลาย 

การตอรองขຌางตຌนป็นการตีความการตอรองทีไผูຌบริภคอยู฿นฐานะผูຌรับสารมีจุดยืนทีไจะ
ตอรองความหมายสีย฿หม ิNegotiated Position) ตามทฤษฎีการขຌารหัสละการถอดรหัสของ 
Stuart Hall ทีไกลาววาป็นจุดยืนทีไผูຌรับสารอานความหมายหลัก โ ตามทีไผูຌสงสารตຌองการ ตทวา
ภาย฿นขอบขตความหมายดังกลาว ผูຌรับสารจะยังคงตอรองรายละอียดปลีกยอย ซึไงอาจจะมีงืไอนเข
หรือขຌอยกวຌน ชน การทีไจຌาของลิขสิทธิ์สงสารมาวา การ์ตูนปล฿นอินทอร์นใตป็นการ์ตูนทีไละมิด
ลิขสิทธิ์ ผูຌรับสารซึไงกใคือผูຌบริภคการ์ตูนออนเลน์กใเดຌยอมรับตามนัๅน ตกใมีการตอรอง฿นสวนของ
รายละอียด ชน การ์ตูนปล฿นอินทอร์นใตละมิดลิขสิทธิ์กใจริงตถຌายังเมมีลิขสิทธิ์฿นเทยหรือผูຌปล
ลบการ์ตูนทีไมีลิขสิทธิ์ออกจากอินทอร์นใตกใยังสามารถปลตอเปเดຌ หรือ การปลการ์ตูนป็นสิไงผิด
กฎหมายตถຌาเมเดຌท าพืไอสวงหาผลก าเรกใยังสามารถท าเดຌ 

 

อภิปรายผล 

1. ดิจิทัลนทีฟกับการตระหนักรูຌรืไองลิขสิทธิ์ 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความตระหนักรูຌรืไองลิขสิทธิ์ทีไมากนຌอยตกตางกันเป ดย
มีหตุการณ์ สิไงวดลຌอม หรือสิไงรຌาทีไปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความตระหนัก ป็นการกระท าทีไกิดจากความ
ส านึก รับรูຌ หรือขຌา฿จบางสิไงบางอยางของหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือวัตถุสิไงของนัๅน โ ชน ทุกคน
ทราบวาการปลการ์ตูนลงบนอินทอร์นใตป็นการละมิดลิขสิทธิ์ ตอาจจะเมทราบวาผูຌปลเมมีสิทธิ์
฿ด โ ฿นงานทีไปลลย ซึไงสอดคลຌองกับทีไ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ิ2521) เดຌ฿หຌความหมาย
ของความตระหนักวาป็นความรูຌตัวอยูลຌว คือการทีไรูຌอยูวาสิไงนีๅมีอยูหรือป็นอยู ตเมรูຌละอียดอยาง
ถองทຌ ชนดียวกับความขຌา฿จตอรืไองลิขสิทธิ์ของกลุมตัวอยางทีไรับรูຌถึงการมีอยูของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ตอาจจะเมขຌา฿จรายละอียดของกฎหมาย 

การจ านกกลุมตัวอยางสามารถบงเดຌจากการประกอบอาชีพละฐานะ ดยทีไฐานะกใจะ
ขึๅนอยูการประกอบอาชีพ จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบวาสามารถบงเดຌป็น 2 ประภท คือ ผูຌทีไ
ก าลังศึกษาอยูกับผูຌทีไท างานลຌว สังกตเดຌวาผูຌทีไท างานลຌวจะมีรายเดຌมากกวา จึงมีอกาสทีไจะขຌาถึง
ละบริภคสินคຌาถูกลิขสิทธิ์เดຌมากกวา ชน กลุมตัวอยางบางคนป็นนักศึกษาละยังเมมีบัตรครดิต 
จึงเมสามารถท าธุรกรรมทางการงินออนเลน์ชนการซืๅอ e-book หรือ streaming เดຌ ป็นตຌน ซึไงอาจ
ป็นปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดการละมิดลิขสิทธิ์ดยการลือกสพการ์ตูนออนเลน์บนอินทอร์นใตทนการ
สนับสนุนสินคຌาลิขสิทธิ์พราะขีดจ ากัด฿นการขຌาถึง 
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 นอกจากนีๅยังพบวากลุมตัวอยางมักท าความรูຌจักกับผูຌอืไนบนอินทอร์นใตทีไมีความชอบคลຌายโ 
กัน สังกตเดຌจากการทีไกลุมตัวอยางลนมักซชียลมีดียอยาง Facebook หรือ Twitter ฿นการ
ติดตามขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ์ตูนญีไปุຆน ฿นขณะดียวกใกันกใเดຌ฿ชຌพูดคุยกับผูຌอืไนทีไมีความสน฿จ
การ์ตูนญีไปุຆนหมือนกัน รวมทัๅงการ฿ชຌงานวใบบอร์ดละพจตาง โ มีการสรຌางความสัมพันธ์อันดีตอกัน 
ซึไงตรงกับทีไสุภารักษ์ จูตระกูล ิ2559) กลาวถึงลักษณะของดิจิทัลนทีฟวามีทักษะ฿นการขຌาสังคม
บบออนเลน์ มีพืไอนอยู฿นลกสมือนจริง ิvirtual life) มากกวาพืไอน฿นชีวิตจริง ิreality life)   

2. การตอรองกับการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์ดยการสรຌางความหมาย฿หม 

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทัๅง 10 คนพบวาทุกคนละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์ ดย
สามารถบงลักษณะการละมิดออกป็น 3 ประภท เดຌก 1) อานหรือดูการ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์ 2) 

ดาวน์หลดการ์ตูนญีไปุຆนจากหลงละมิดลิขสิทธิ์ ละ 3) ปลการ์ตูนญีไปุຆนลงบนอินทอร์นใต ซึไงสรุป
เดຌวาทุกคนละมิดดยการอานหรือดูออนเลน์฿นฐานะผูຌบริภค บางคนละมิดดยการดาวน์หลดรวม
ดຌวย สวนกลุมตัวอยางทีไป็นผูຌผลิตกใจะมีการละมิดดยการปลรวมดຌวย 

กลุมตัวอยางทีไป็นผูຌผลิตหรือทีไรียกวาผูຌปลจะน าการ์ตูนตຌนฉบับซึไงขึๅนอยูกับผูຌปลวาจะหา
เดຌจากเหน อยางเร ชน ดาวน์หลดจากหลงหรือวใบเซต์ทีไละมิดลิขสิทธิ์หรือจกจายเฟล์การ์ตูน
ดยเมเดຌรับอนุญาตลຌวน ามากຌเขดัดปลงดຌวยการปลละวิธีการอืไน โ จากนัๅนจะผยพรงาน
ปลดยอัปหลดบนอินทอร์นใตหรือสงตอ฿หຌกับพืไอนหรือคนรูຌจัก ตเมวาจะผยพรงานปล
หรือเมกใตาม การมีสืไอละมิดลิขสิทธิ์เวຌ฿นครอบครองกใถือวาป็นการละมิดลิขสิทธิ์ลຌว 

ถึงมຌวาการ์ตูนปลออนเลน์จะละมิดลิขสิทธิ์ตกใยังคงป็นทีไตຌองการของผูຌบริภคบางกลุม
จึงท า฿หຌกิดการตอรองกับจຌาของลิขสิทธิ์ มีการสนอขຌออຌางตาง โ ทีไจะท า฿หຌการ์ตูนปลบน
อินทอร์นใตยังคงมีอยูตอเป ชน อຌางวาปลการ์ตูนพืไอบงปันละเมเดຌสวงหาผลก าเร อຌางวาเม
สามารถหาสพการ์ตูนเดຌพราะยังเมมีลิขสิทธิ์฿นเทย อຌางวาปลการ์ตูนพืไอป็นการฝຄกภาษา หรืออຌาง
กระทัไงวาหากการ์ตูนมีลิขสิทธิ์฿นเทยมืไอเรกใจะลบงานปลละมิดลิขสิทธิ์ออกจากอินทอร์นใตพืไอ฿หຌ
ผูຌบริภคเดຌสนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์ตอเป  

อยางเรกใตาม ขຌออຌางหลานีๅกใกอ฿หຌกิดการตอรองละการผลิตซๅ าความหมาย฿หมของการ
ปลการ์ตูนซึไงป็นรูปบบของการตอรองของกลุมคนหลานีๅ ตอมาจึงมีค าวา พืๅนทีไสีทา กิดขึๅน 
ป็นการตีความการตอรองทีไผูຌบริภคอยู฿นฐานะผูຌรับสารมีจุดยืนทีไจะตอรองความหมายสีย฿หม 
ิNegotiated Position) ตามทฤษฎีการขຌารหัสละการถอดรหัสของ Stuart Hall ทีไกลาววาป็น
จุดยืนทีไผูຌรับสารอานความหมายหลัก โ ตามทีไผูຌสงสารตຌองการ ตทวาภาย฿นขอบขตความหมาย
ดังกลาว ผูຌรับสารจะยังคงตอรองรายละอียดปลีกยอย ซึไงอาจจะมีงืไอนเขหรือขຌอยกวຌน ชน การทีไ
จຌาของลิขสิทธิ์สงสารมาวา การ์ตูนปล฿นอินทอร์นใตป็นการ์ตูนทีไละมิดลิขสิทธิ์ ผูຌรับสารซึไงกใคือ
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ผูຌบริภคการ์ตูนออนเลน์กใเดຌยอมรับตามนัๅน ตกใมีการตอรอง฿นสวนของรายละอียด ชน การ์ตูน
ปล฿นอินทอร์นใตละมิดลิขสิทธิ์กใจริงตถຌายังเมมีลิขสิทธิ์฿นเทยหรือผูຌปลลบการ์ตูนทีไมีลิขสิทธิ์
ออกจากอินทอร์นใตกใยังสามารถปลตอเปเดຌ หรือ การปลการ์ตูนป็นการละมิดลิขสิทธิ์ตถຌาเมเดຌ
ท าพืไอสวงหาผลก าเรกใยังสามารถท าเดຌ นอกจากนีๅยังมีการตอรอง฿นลักษณะทีไสาธิต฿หຌหในวาการ
กระท าของผูຌผยพรหลานัๅนป็นการ ชวยปรมท สินคຌาทีไถูกลิขสิทธิ์อีกทางดຌวย ซึไงป็นการ
ตอรองทีไฟนมังงะชาวญีไปุຆนกใคยกลาวอຌางเวຌชนกัน ิDeppey, D. 2005 : ออนเลน์) 

3. ความป็นชุมชนออนเลน์กับการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์ 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญมักจะ฿ชຌงานซชียลมีดีย ชน Facebook ละ 
Twitter ฿นการติดตามขຌอมูลขาวสารการ์ตูนญีไปุຆน การขຌาถึงการ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์สามารถหาเดຌจาก
บลใอกสวนตัว วใบบอร์ด หรือพจปลการ์ตูน฿น Facebook มีการรวมตัวของกลุมคนทีไมีความสน฿จ
หมือนกัน บงปันลกปลีไยนความคิดหในละขຌอมูลซึไงกันละกัน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับ
ชุมชนสมือนหรือชุมชนออนเลน์ คือ ป็นการรวมกลุมกันตามลักษณะความสน฿จ ดยปราศจาก
ขຌอจ ากัดทัๅงทางดຌานวลา ิTime) ละสถานทีไ ิSpace) นอกจากนีๅชุมชนสมือนยังมีพืๅนทีไสาธารณะ 
ิPublic Sphere) ซึไงท าหนຌาทีไป็นวทีลกปลีไยนทางความคิด ป็นสถานทีไ฿นการพบปะ พูดคุย 
ตลอดจนลกปลีไยนประสบการณ์ ซึไงกันละกัน ิมธุกร กิตติวัชรพงศ์, 2548) 

สังคมผูຌบริภคการ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์กใมีกฎกติกาชนกัน จะมีสิไงทีไรียกวา สัญญา฿จ 
ระหวางกันดยฉพาะผูຌผลิตหรือผูຌปล พืไอ฿ชຌก ากับดูล฿หຌคน฿นสังของตนมีนวปฏิบัติเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ถือเดຌวาป็นขຌอตกลงพืๅนฐานทีไคน฿นสังคมการ์ตูนญีไปุຆนออนเลน์สวน฿หญรับทราบละยึดป็น
หลักปฏิบัติ หากตขຌอตกลงนีๅกใเมเดຌบังคับ฿ชຌอยางจริงจัง ตจะป็นการขอความรวมมือสียมากกวา 
จะปฏิบัติหรือเมปฏิบัติตามขึๅนอยูกับวาตระหนักของตละบุคคล หากผูຌ฿ดฝຆาฝนหรือเมกระท าตาม 
บทลงทษอาจมีพียงคเมป็นทีไยอมรับจากคน฿นสังคม ชน หากมีผูຌปลคน฿ดหรือกลุม฿ดหารายเดຌ
จากการปลการ์ตูนหรือการผลิตสินคຌาการ์ตูนละมิดลิขสิทธิ์กใจะถูกประณาม ป็นตຌน. 

 

ขຌอสนอนะ 

แ. ผูຌจัดจ าหนายสามารถน าขຌอจ ากัดหรือชองหวทีไกิดขึๅนจนน าเปสูการละมิดลิขสิทธิ์ของ
ดิจิทัลนทีฟเปพัฒนาวิธีการผยพรละจัดจ าหนายอยางถูกกฎหมาย฿หຌสามารถขຌาถึงเดຌงาย ละมี
ราคาทีไหมาะสมพืไอป็นการสรຌางวัฒนธรรม฿นการบริภคทีไถูกกฎหมายตอเป 

2. หนวยงานทีได านินการกีไยวขຌองกับการคุຌมครองลิขสิทธิ์ควรมีการด านินการชิงรุก฿นการ
ประชาสัมพันธ์ ฿หຌความรูຌ ประดในการละมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนมังงะละอนิมชัน มากขึๅน ทัๅงนีๅพืไอป็น
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การตอกยๅ าสຌนบงทีไชัดจนละขจัด พืๅนทีไสีทา ทีไดิจิทัลนทีฟเดຌสรຌางขึๅน พืไอ฿หຌทัๅงผูຌผลิตละ
ผูຌบริภคมีสวนพัฒนาอุตสาหกรรมการ์ตูนอยางตใมทีไ  

 ใ. ฿นดຌานวิชาการ ควรมีการศึกษาการสรຌาง พืๅนทีไสีทา ฿นการท าการละมิดลิขสิทธิ์฿นสืไอ
หรือสินคຌาประภทอืไนโ ปรียบทียบกลยุทธ์฿นการตอรองของผูຌทีไละมิดลิขสิทธิ์ พืไอจัดท า
ขຌอสนอนะชิงนยบายตอทัๅงฝຆายผูຌจัดจ าหนายละผูຌด านินการอาผิดตามกฎหมายตอเป 
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การปิดรับสื่อออนเลน์ของธุรกิจกมออนเลน์  
กรณีศึกษา : กม Legend of Swordman 

Online Media Exposure of Game Online Business : 
 A Case study of Legend of Swordman Game 

กอบชัย ขันติชัยวรรณ5
 

ปฐมา สตะวทิน, Ph.D.
6
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาการปຂดรับสืไอออนเลน์ของธุรกิจกมออนเลน์ดย฿ชຌกม Legend 

Of Swordman (LOS) ป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ แี พืไอศึกษาการปຂดรับละการขຌาถึงสืไอ
ออนเลน์ทีไมีผลตอกม LOS โี พืไอศึกษาชองทางการขຌาถึงสืไอออนเลน์ของกลุมปງาหมาย฿นการรับ
ขຌอมูลขาวสารของกม LOS ใี พืไอศึกษาการตัดสิน฿จซืๅอหรือดาวน์หลดกม LOS การวิจัยนีๅป็นการ
วิจัยชิงปริมาณดย฿ชຌกลุมตัวอยางจ านวน ไเเ คน จากประชากรทีไลนกม LOS ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยคือ บบสอบถาม ทีไประกอบดຌวย ไ สวนคือ ขຌอมูลทัไวเป พฤติกรรมการลนกม การปຂดรับ
สืไอออนเลน์ ละการตัดสิน฿จ การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌ รຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน การ
ปรียบทียบความตกตางระหวางตัวปร โ ตัว ละการปรียบทียบความตกตางระหวางตัวปร
มากกวา โ ตัว 

ผลการศึกษาจากบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຂดรับสืไอออนเลน์ผานชองทาง 
Facebook ชืไอถือขຌอมูลจากสืไอออนเลน์ผานชองทาง YouTube ละชองทางสืไอออนเลน์ทีไมีผลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอหรือดาวน์หลดกม LOS คือ ชองทาง Facebook ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ป็นเปตามสมมติฐานคือ ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอพฤติกรรมการลนกมออนเลน์ การ
ปຂดรับสืไอออนเลน์ ละการตัดสิน฿จซืๅอ พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ของผูຌบริภคมีผลตอการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์ ละการตัดสิน฿จซืๅอ ละการปຂดรับสืไอออนเลน์ของผูຌบริภคมีผลตอการ    
ตัดสิน฿จซืๅอ 

ค าส าคัญ: การปຂดรับสืไอ, สืไอออนเลน์, ธุรกิจกม, กมออนเลน์ 
 

  

                                                                        

5 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรนิทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสืไอสารการตลาดดจิิทัล มหาวิทยาลัยกรุงทพ 
6 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตร คณะนิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงทพ 
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Abstract 

 This research is an online media exposure study of online game business. 
Using the Legend of Swordman game is a case study. The research is intended for: 1ี 
To study exposure and access to online media influencing the Legend Of Swordman 

game. 2ี To study the online media channels of the target audience for the 

information of the Legend Of Swordman game. 3ี To study the decision to buy or 

download Legend Of Swordman game. This research was quantitative research using 

400 samples from the population who played the Legend of Swordman game. The 

research instrument was a questionnaire consisting of 4 parts: General information of 

the respondents. General information about gaming behavior. Information about 

online media exposure that affects play. And comments and suggestions of online 

media channels affecting the game. Data were analyzed using percentage, mean, 

standard deviation. Comparison of two variables and comparison between two 

variables.  

 The results of the questionnaire were Most samples are exposed to online 

media via Facebook. Most of the samples rely on online media through YouTube 

channels and online media channels to influence the decision to buy or download 

Legend Of Swordman games. The results of the hypothesis test showed that It is 

based on the assumption. Consumer factors affect online gaming behavior. 
Consumer factors affect online media exposure. Consumer factors affect purchasing 

decisions. Online Gaming Behavior Affects Online Media Exposure Online Gaming 

Behavior Affect Buying Decision And consumer media exposure has a bearing on 

buying decisions. 

Keyword: Exposure, Online Media, Game Business, Game Online 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

กม Legend Of Swordman ป็นกมประภทลนตามบทบาท ิMassive Multiplayer 

Online Role-Playing Gameี หรือ MMORPG ชนิดหนึไง ซึไงมีรูปบบการลนลักษณะกใบระดับ 
ิlevelี ละตอสูຌกับผูຌลนดຌวยกัน อีกทัๅงยังมีการกใบคะนนหรือตຌมสะสมพืไอ฿หຌเดຌรับสิทธิ์ประยชน์
ทีไหนือกวาผูຌลนคนอืไน โ ภาย฿นกมดຌวย ภารกิจตางโมากมายทีไทຌาทาย฿หຌผูຌลนตຌองท าภารกิจ฿หຌ
ส ารใจพืไอทีไจะเดຌรับของรางวัลหรือสิทธิ์ประยชน์ทีไพิศษกวาผูຌลนทานอืไนโ ภาย฿นกม Legend Of 

Swordman นีๅมีผูຌ ฿หຌบริการ฿นหลากหลายประทศถบอชีย เดຌก เทย จีน วียดนามละ
อินดนีซีย นอกจากจะป็นกมทีไปຂด฿หຌบริการ฿นหลากหลายประทศลຌว กม Legend Of 

Swordman ยังมีความนาสน฿จดังตอเปนีๅ แี ป็นกมจีนก าลังภาย฿นกมรก฿นประทศเทย โี ป็น
กมลนตามบทบาททีไมกีราฟຂกละระบบบังคับทีไดีทีไสุด ณ ชวงวลานัๅน ใี ป็นกมจีนก าลังภาย฿นทีไมี
ยอดการดาวน์หลดป็นอันดับทีไแ ฿น Play Store ละ App Store ไี ป็นกมจีนก าลังภาย฿นทีไมี
ยอดการติมงินป็นอันดับทีไแ 5ี กม Legend Of Swordman ฿นประทศเทย มีการจัดขงขัน฿น
ทุก โ ดือน พืไอป็นการตรียมพรຌอมผูຌลน฿หຌขຌาสูวงการกีฬาอิลใกทรอนิกส์ ิelectronic sportี 
หรืออีสปอร์ต ิe-sportี 

 ฿นปัจจุบันกมออนเลน์ถือป็นกีฬาชนิดหนึไง ซึไงอยูภาย฿ตຌชืไออีสปอร์ต ซึไงกีฬาอีสปอร์ตจะ
ถูกบรรจุ฿หຌมีการขงขันชิงหรียญรางวัลอยางป็นทางการ฿นกีฬาอชียนกมส์ 2022 ดยจะจัดขึๅน
ฐานะกีฬาสาธิต฿นกีฬาอชียนกมส์ 2018ดย฿นวันทีไ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีไประชุม
คณะกรรมการการกีฬาหงประทศเทยเดຌหในชอบละประกาศ฿หຌอีสปอร์ตป็นชนิดกีฬา ทีไสามารถ
จดทะบียนจัดตัๅงป็นสมาคมกีฬา฿นประทศเทยเดຌ ซึไงจะท า฿หຌเทยสามารถสงผูຌขຌาขงขันอีสปอร์ต฿น
นามทีมชาติเทยอยางป็นทางการเดຌ ฿นรายการขงขันอีสปอร์ตระหวางประทศตาง โ ดยการ
หในชอบดังกลาวเดຌมอง฿นมุมของการขงขันหรือกีฬา วาป็นคนละสวนกันกับปัญหาการติด
กม คลຌายกับทีไคยรับรองสนุกกอร์วาป็นกีฬา ดยมองวาป็นคนละสวนกับการทีไตຍะสนุกกอร์อาจ
ป็นหลงมัไวสุมของยาวชน ดังนัๅนกม Legend Of Swordman จึงตຌองการ฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จขຌา
มาลนกม ละฝຄกฝนตัวอง฿หຌมีความช านาญ พืไอสรຌางทีมขຌาขงขันฃิงชมป์฿นฐานะนักกีฬา       
อีสปอร์ตผานชองทางสืไอออนเลน์ ิ อีสปอตส์ , ม.ป.ป.ี จากการติบตของวงการอีสปอร์ต฿นเทยท า
฿หຌมีจ านวนผูຌลนกมออนเลน์ละรับชมการขงขันกมออนเลน์พิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดย คุณนิธิพัทธ์ 
ประวีณวงศ์วุฒิ ผูຌอ านวยการฝຆายการตลาด บริษัท อซอร์ คอมพิวตอร์ จ ากัด กลาววา  มาวันนีๅ      
อีสปอร์ตสามารถติบตเดຌ฿นระดับกวຌาง ดຌวยจ านวนคนลนกม฿นประทศเทยมากกวา 25 ลຌานคน 
คนติดตามชมการขงขันอีกกวา 10 ลຌานคน  

จากการส ารวจพฤติกรรมการลนกมจากส านักงานสถิติหงชาติ พบวาประชากรอายุ  6 ป
ขึๅนเป มีสัดสวนทีไ฿ชຌอินทอร์นใตพิไมขึๅน฿นทุกกลุมอายุดยฉพาะกลุมวัยรุนทีไมีอายุระหวาง15-24 ป 
มีสัดสวนการ฿ชຌอินทอร์นใตสูงกวากลุมอืไน จากรຌอยละ 39.7 ฿นปพ.ศ. 2550 ป็นรຌอยละ 51.9 ฿นป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2022
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B9%25258C_2018
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525AC%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B9%252588%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A8%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B9%252584%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B8%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B9%25258C
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พ.ศ. 2554 ละคาดวาการ฿ชຌอินทอร์นใตของกลุมวัยรุนนีๅนาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนรืไอยโ ดยวัยรุน
เทย฿ชຌวลา฿นการลนกมออนเลน์ผานคอมพิวตอร์ละทรศัพท์มือถือรวมทัๅงกมอิลใกทรอนิกส์บบ
พกพาสูงทีไสุด ครองชมป์อันดับหนึไง฿นอชีย คือฉลีไยวันละ 60.7 นาที สูงกวาคาฉลีไยของวัยรุน฿น
หลายโ ประทศ ชน สิงค์ปร์ 59.4 นาทีตอวัน ฮองกง 56 นาทีตอวัน กาหลี 46 นาทีตอวัน ละจีน 
43.2 นาทีตอวัน ป็นตຌน 

การทีไจ านวนประชากรทีไลนกมออนเลน์พิไมขึๅนอยางตอนืไองนัๅนท า฿หຌมูลคา฿นตลาดกม
พิไมขึๅนดຌวยชนกัน จากผลการส ารวจมูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนทนต์ ประจ าป พ .ศ . 2558 ของ
ส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี พบวาสัดสวนมูลคาตลาดกม฿น
ป พ.ศ. โ55็ ทากับ 7,834.60 ลຌานบาท ละสัดสวนมูลคาตลาดกม฿นป พ .ศ . 2558 ทากับ 
8,894.42 ลຌานบาท ซึไงมูลคาตลาดกม฿นป พ .ศ . 2558 พิไมขึๅนจากป พ.ศ. โ55็ มากถึง 1,059.82 

ลຌานบาท ส าหรับกมออนเลน์ผานมือถือนัๅน จากการส ารวจพบวามารงบบกຌาวกระดด จากดิม฿น
ปพ.ศ. 2556 มูลคาตลาดอยูทีไ 143.9 ลຌานบาทพิไมมาป็น 1,697.3 ลຌานบาท ฿นป พ.ศ. โ55็ 
ศูนย์วิจัยกสิกรเทย เดຌคาดการณ์วาสาหตุทีไตลาดกมออนเลน์ผานมือถือ฿นป พ .ศ . 2558 มีนวนຌม
ติบตนัๅน นืไองมาจาก 

1.กระสนิยม฿นสมาร์ทฟนละทใบลใตทีไยังมีการขยายตัวอยางตอนืไอง กอกิดการ
ขยายตัวของจ านวนผูຌลนกมอยางกຌาวกระดด 

โ.ความนิยม฿ชຌกมออนเลน์ผานมือถือป็นสืไอส าหรับการท าการตลาดของกลุมผูຌประกอบการ
ผลิตละจัดจ าหนายสินคຌา 

3 .มีกลุมผูຌประกอบการทีไป็นบริษัทพัฒนากมออนเลน์จากตางประทศขຌามารวมทุนพัฒนา
กมออนเลน์ผานมือถือ฿หมโ รวมกับบริษัทพัฒนากมออนเลน์฿นเทย รวมถึงบริษัทพัฒนากม
ออนเลน์ผานมือถือ฿นประทศองกใมีนวนຌมพัฒนาละจัดหามบายกมออนเลน์฿หมโ พืไอรองรับ
ตอความตຌองการของผูຌบริภคเทยทีไมีอยู฿นระดับสูง ซึไงนับวามีสวนผลักดัน฿หຌนืๅอหาละฟังก์ชัไนของ
กมมีความหลากหลายละปลก฿หมมากขึๅน ป็นการสรຌางรงจูง฿จละสรຌางทางลือกกผูຌบริภค฿น
การลนมบายกมออนเลน์เดຌอีกทางหนึไง 

นอกจากนีๅจากการคาดการณ์มูลคาตลาดกมป พ.ศ. 2558-2560 พบวามูลคาทีไนาจะพิไมขึๅน
อยางตอนืไองคือ฿นสวนของผูຌจัดจ าหนาย ละ/หรือ ผูຌน าขຌากมออนเลน์ นืไองจากการตลาด
ออนเลน์ริไมขຌามามีบทบาทกับการท าธุรกิจมากขึๅนพราะการสืไอสารของคนเทยเดຌริไมปลีไยนรูปบบ
เปลຌว ดิจิตอลจะมีบทบาทกับคนเทยมากยิไงขึๅนละท า฿หຌคนเทยปลีไยนปลงพฤติกรรมหันมา฿ชຌ
ชองทางการสืไอสารออนเลน์ป็นหลักพิไมมากขึๅนอยางตอนืไอง คุณณัฐพล ชยดม ทีไปรึกษาสมาคม
มีดียอจนซีไ ละธุรกิจสืไอ ละ Investment Management Director บริษัท อใมอีซี ประทศเทย 
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จ ากัด ปຂดผยวา฿นป พ.ศ. 25ๆเ มใดงินจากฆษณาทีไผานสืไอดิจิตอลมีมูลคา แโ ,เเเลຌานบาท 
ติบตขึๅนประมาณ ใแั ิสมาคมมีดียอยนซีไละธุรกิจสืไอหงประทศเทย, 2560ี 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษาถึงการปຂดรับสืไอออนเลน์ของธุรกิจกมออนเลน์ ิgame 

onlineี ดย฿ชຌกม Legend of Swordman ป็นกรณีศึกษา พืไอหาชองทางการสืไอสารทีไหมาะสม
ละสียคา฿ชຌจายนຌอยทีไสุด฿นการพิไมยอดดาวน์หลด ละหาชองทางการสืไอสารทีไหมาะสม฿น
สืไอสารกับลูกคຌากาพืไอกระตุຌน฿หຌกิดการลนละการติมงิน  

 

วัตถุประสงค์ 
1. พืไอศึกษาการปຂดรับละการขຌาถึงสืไอออนเลน์ทีไมีผลตอกม Legend Of Swordman 

2. พืไอศึกษาชองทางการขຌาถึงสืไอออนเลน์ของกลุมปງาหมาย฿นการรับขຌอมูลขาวสารของ
กม Legend Of Swordman 

3. พืไอศึกษาการตัดสิน฿จซืๅอหรือดาวน์หลดกม Legend Of Swordman 

ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลนกม การปຂดรับสืไอละ
การตัดสิน฿จซืๅอทีไมีตอกม Legend Of Swordman 

 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็นชิงสถิติ จึง฿ชຌกลุมตัวอยางจาก
จ านวนประชากรทีไลนกม Legend Of Swordman ป โ5ๆแ ิจ านวน ่แ,แแ่ คนี ตนืไองจาก
ขຌอจ ากัดทีไเมสามารถศึกษาขຌอมูลจากจ านวนประชากรทัๅงหมดเดຌจึงจ าป็นตຌองก าหนดขนาดกลุม
ตัวอยางทีไหมาะสม ดยการค านวณจากสูตรการค านวณดังนีๅ ิYamane', 1970ี 

n = N/ ิ1ืNe 2ี 

ดยก าหนด฿หຌ 

n คือ จ านวนตัวอยาง 

N คือ จ านวนประชากรทัๅงหมดทีไทราบคา 

e คือคาความคลาดคลืไอนซึไงก าหนด฿หຌทากับรຌอยละ 0.05 

มืไอทนคา฿นสูตร จะเดຌ 

n = 81,118 / ิ1ื81,118 ิ0.05ี2ี 

n = ใ้่.เไ หรือประมาณ ไเเ 

ดังนัๅน ขนาดของกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅมีจ านวน ไเเ  ตัวอยาง ซึไงผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌ
บบสอบถาม ิQuestionnairesี ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยบบสอบถามจะบง
ออกป็น 4 สวนดังนีๅ 

 สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 สวนทีไ 2 ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับพฤติกรรมการลนกม 

 สวนทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับการปຂดรับสืไอออนเลน์ทีไมีผลตอการลนกม 

 สวนทีไ 4 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะของชองทางสืไอออนเลน์ทีไมีผลตอกม 

 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

พศของกลุมตัวอยางมากกวาครึไงป็นพศชายจ านวน 308 คน คิดป็นรຌอยละ 77 ละป็น
พศหญิง จ านวน 92 คน คิดป็นรຌอยละ 23 

 อายุของกลุมตัวอยางมากทีไสุดมีอายุ 20-25 ป จ านวน 144 คน คิดป็นรຌอยละ 36 รองลงมา
มีอายุตไ ากวา โเ ป จ านวน 125 คน คิดป็นรຌอยละ 31.3 รองลงมามีอายุ โๆ-ใเ ป จ านวน 83 คน 
คิดป็นรຌอยละ โเ.่ รองลงมามีอายุ 31-35ป จ านวน 35 คน คิดป็นรຌอยละ ่.่ รองลงมามีอายุ ใ5-

ไเ ป จ านวน 9 คน คิดป็นรຌอยละ โ.ใ ละสุดทຌายมีอายุมากกวา ไเ ป จ านวน 4 คน คิดป็นรຌอย
ละ แ.เ ตามล าดับ  
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 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมากกวาครึไงมีระดับการศึกษา ตไ ากวาปริญญาตรีหรือก าลัง
ศึกษาปริญญาตรี จ านวน 224 คน คิดป็นรຌอยละ 56.0 รองลงมามีระดับการศึกษา จบปริญญาตรี 
จ านวน 157 คน คิดป็นรຌอยละ 39.3 ละมีระดับการศึกษา จบสูงกวาปริญญาตรี จ านวน 19 คน   
คิดป็นรຌอยละ 4.8 ตามล าดับ  

 อาชีพของกลุมตัวอยางมากทีไสุดมีอาชีพนักรียน / นิสิต / นักศึกษาจ านวน 200 คน คิดป็น
รຌอยละ 50 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน จ านวน 115 คน คิดป็นรຌอยละ 28.7 รองลงมามี
อาชีพธุรกิจสวนตัว จ านวน 51 คน คิดป็นรຌอยละ 12.8 รองลงมามีอาชีพ ขຌาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดป็นรຌอยละ 7 ละมีอาชีพอืไนโ ิอาทิ มบຌาน, รับจຌางี จ านวน 6 คน 
คิดป็นรຌอยละ 1.5 ตามล าดับ  

รายเดຌตอดือนของกลุมตัวอยางมากทีไสุดมีรายเดຌตอดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 
168 คน คิดป็นรຌอยละ 42 รองลงมามีรายเดຌตอดือนนຌอยกวา 10,000 บาท จ านวน 124 คน       
คิดป็นรຌอยละ 31 รองลงมามีรายเดຌตอดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน ๆๆ คน คิดป็นรຌอยละ 
16.5รองลงมามีรายเดຌตอดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 21 คน คิดป็นรຌอยละ 5.3 รองลงมามี
รายเดຌตอดือนมากกวา 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดป็นรຌอยละ โ.่ ละมีรายเดຌตอดือน 

40,001-50,000 บาท จ านวน 10 คน คิดป็นรຌอยละ 2.5 ตามล าดับ  

วัตถุประสงค์฿นการลนกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยางสวน฿หญมี
วัตถุประสงค์฿นการลนกมพืไอความสนุกสนาน จ านวน แใไ คน คิดป็นรຌอยละ 36 รองลงมาคือลน
พืไอตຌองการจอพืไอน฿หม จ านวน แแแ คน คิดป็นรຌอยละ 27.8 รองลงมาคือลนพืไอขงขันกับพืไอน 
จ านวน แเใ คน คิดป็นรຌอยละ 25.8 รองลงมาคือลนพืไอป็นการพักผอนคลายครียด จ านวน ใๆ 
คน คิดป็นรຌอยละ 9.0 รองลงมาคือลนพืไอตຌองการอาชนะกมจ านวน ้ คน คิดป็นรຌอยละ 2.3 

ละสุดทຌายลนพืไออืไนโ จ านวน ็ คน คิดป็นรຌอยละ แ.่ ตามล าดับ 

ผูຌมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จลือกลนกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยาง
สวนมากคือ สืไอออนเลน์ จ านวน โใโ คน คิดป็นรຌอยละ 58.0 รองลงมาคือ พืไอน จ านวน แ5็ คน 
คิดป็นรຌอยละ 39.3 รองลงมาคือ ครอบครัว จ านวน 9 คน คิดป็นรຌอยละ 2.3ละอืไนโ จ านวน โ 
คน คิดป็นรຌอยละ 0.5 ตามล าดับ  

ระยะวลาทีไลนกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีระยะวลา฿นการ
ลนกมมากกวา 3 ดือนตเมถึง 6 ดือน จ านวน แ5ไ คน คิดป็นรຌอยละ ใ่.5 รองลงมาคือการลน
กมมากกวา 6 ดือนตเมถึง 9 ดือน จ านวน ้ใ คน คิดป็นรຌอยละ โใ.ใ รองลงมาคือการลนกม
นຌอยกวา 3 ดือน จ านวน ่เ คน คิดป็นรຌอยละ โเ รองลงมาคือการลนกมมากกวา 9 ดือนตเม
ถึง 12 ดือน จ านวน ไ็ คน คิดป็นรຌอยละ แแ.่ ละมีการลนกมมากกวา 12 ดือนขึๅนเป จ านวน 
โๆ คน คิดป็นรຌอยละ ๆ.5 ตามล าดับ 
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ความถีไ฿นการลนกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยางสวนมากมีความถีไ฿นการ
ลนกม7 วัน / สัปดาห์ จ านวน โไ5 คน คิดป็นรຌอยละ ๆแ.ใ รองลงมาคือ 5 วัน / สัปดาห์จ านวน 
ๆ็ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.่รองลงมาคือ นຌอยกวา ไ วัน / สัปดาห์จ านวน ใใ คน คิดป็นรຌอยละ ่.ใ 
รองลงมาคือ 6 วัน / สัปดาห์จ านวน ใโ คน คิดป็นรຌอยละ ่.เ ละสุดทຌายคือ 4 วัน / สัปดาห์
จ านวน โใ คน คิดป็นรຌอยละ 5.่ ตามล าดับ 

ชวงวลาทีไลมกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีชวงวลา฿นการลน
กม฿นชวง 18.01 น. - 21.00 น.จ านวน โโใ คน คิดป็นรຌอยละ 55.่ รองลงมาคือชวงวลา 21.01 

น. - 24.00 น. จ านวน ้แ คน คิดป็นรຌอยละ โโ.่ รองลงมาคือชวงวลา 12.01 น. - 15.00 น. ละ 
15.01 น. - 18.00 น.ซึไงตละชวงวลามี จ านวน ใๆ คน คิดป็นรຌอยละ ่.้ รองลงมาคือชวงวลา
หลัง 24.00 น. – กอน 6.00 น. จ านวน็ คน คิดป็นรຌอยละ แ.่ รองลงมาคือชวงวลา 09.00 น.– 
แโ.เเ น. จ านวน ไ คน คิดป็นรຌอยละ แ.เ รองลงมาคือชวงวลา 06.00 น.– เ้.เเ น. จ านวน ใ 
คน คิดป็นรຌอยละ เ.่ ตามล าดับ  

อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการปຂดรับสืไอออนเลน์หรือลนกม Legend Of Swordman ของกลุม
ตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌอุปกรณ์ป็นทรศัพท์มือถือ จ านวน ใใๆ คน คิดป็นรຌอยละ ่ไ รองลงมาป็น 
Notebook จ านวน ใแ คน คิดป็นรຌอยละ ็.่ รองลงมาป็น คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ ิPCี จ านวน โ5 
คน คิดปຂดรຌอยละ ๆ.ใ ละสุดทຌายป็น Tablet จ านวน ่ คน คิดป็นรຌอยละ โ ตามล าดับ 

ระบบปฏิบัติการของทรศัพท์มือถือ ของกลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌระบบปฏิบัติการ Android 

จ านวน โ็็ คน คิดป็นรຌอยละ ๆ้.ใ รองลงมาป็นระบบปฏิบัติการ IOS จ านวน แแไ คิดป็นรຌอยละ 
โ่.5 รองลงมาป็นระบบปฏิบัติการ Window จ านวน ้ คน คิดป็นรຌอยละ โ.ใ ตามล าดับ 

การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นชีวิตประจ าวัน ของกลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌชองทาง Facebook มี
คาฉลีไย 5.่ รองลงมา เดຌก line@, Youtube, คຌนหาผานระบบ google ิSEM , SEOี, รูปภาพป
รมทกม฿นวปเซต์ตางโ ิBanner Websiteี, บทความรีวิวกมบนวใบเซต์, Comment ตางโ฿น
พสต์หรือบทความ, บทความประชาสัมพันธ์กมบนวใบเซต์ ิDigital PRี, ผูຌมีอิทธิพลออนเลน์/นใต
เอดอล/ยูทูปบอร์/คนสตรีมหรือคสตอร์ิKOLี, E-mail ละ SMS มีคาฉลีไยทากับ 5.79, 5.68, 

4.84, 4.33, 4.28, 4.21, 4.17, ใ.็ๆ, 3.74 ละ 3.36 ตามล าดับ 

การติมงินของกลุมตัวอยาง 400 คน มีผูຌบริภคทีไคยติมงินจ านวน 284 คน คิดป็นรຌอย
ละ 71 ละเมคยติมงิน จ านวน แแๆ คน คิดป็นรຌอยละ 29 ตามล าดับ 

จากกลุมตัวอยางจ านวน 284 คน พบวาความถีไ฿นการติมงินตอดือนของกลุมตัวอยางสวน
฿หญติมงิน แ ครัๅง/ดือน จ านวน 152 คน คิดป็นรຌอยละ 5ใ.5 รองลงมาคือติมงิน โ ครัๅง/ดือน 
จ านวน ๆใ คิดป็นรຌอยละ โโ.แ รองลงมาคือติมงิน ไครัๅง/ดือน จ านวน ใ่ คิดป็นรຌอยละ แใ.ไ 
ละสุดทຌายคือติมงิน ใ ครัๅง/ดือน จ านวน ใแ คิดป็นรຌอยละ 10.9 ตามล าดับ จ านวนงินการติม
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ตอครัๅงของกลุมตัวอยางสวนมากติมครัๅงละ 301-500 บาท จ านวน 123 คน คิดป็นรຌอยละ ไใ.ใ 
รองลงมาคือครัๅงละ นຌอยกวา 300 บาท จ านวน ็็ คน คิดป็นรຌอยละ โ็.แ รองลงมาคือครัๅงละ 
501-1,000 บาท จ านวน ๆ5 คน คิดป็นรຌอยละ โโ.่ ละสุดทຌายคือครัๅงละ มากกวา 1,000 บาท 
จ านวน แ้ คิดป็นรຌอยละ 6.6 ตามล าดับ ลักษณะสินคຌาทีไซืๅอของกลุมตัวอยางซืๅอสวน฿หญพืไอสินคຌา
พิไมความสามารถ฿หຌกตัวละคร จ านวน 147 คน คิดป็นรຌอยละ 5แ.่ รองลงมาป็นสินคຌาพืไอความ
สวยงามหรือสินคຌาฟชัไนทีไเมเดຌพิไมความสามารถ฿หຌกับตัวละคร จ านวน ้ๆ คิดป็นรຌอยละ ใใ.่ 
ตามล าดับ ดยกลุมตัวอยางมีการลือกซืๅอสินคຌาทัๅง โ รูปบบ จ านวน ไแ คน คิดป็นรຌอยละ แไ.ไ
 สมมติฐานทีไ 1 ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอพฤติกรรมการลนกมออนเลน์ 

พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ของกลุมตัวอยางมีผลตอพฤติกรรมการลนกม
ออนเลน์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

สมมติฐานทีไ 2 ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอการปຂดรับสืไอออนเลน์ 

พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌตอดือน ของกลุมตัวอยางมีผลตอการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์ของกมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

สมมติฐานทีไ 3 ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌตอดือน ของกลุมตัวอยางมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
อยางมีนยัส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

สมมติฐานทีไ 4 พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ของผูຌบริภคมีผลตอการปຂดรับสืไอออนเลน์
 วัตถุประสงค์฿นการลนกม ผูຌมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จลือกลนกม ระยะวลาทีไลนกม 
ความถีไ฿นการลนกม ของกลุมตัวอยางมีผลตอการปຂดรับสืไอออนเลน์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .05 ชวงวลา฿นการลนกมของกลุมตัวอยางเมมีผลตอการปຂดรับสืไอออนเลน์ 

สมมติฐานทีไ 5 พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ของผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

วัตถุประสงค์฿นการลนกม ผูຌมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จลือกลนกม ระยะวลาทีไลน กม 
ความถีไ฿นการลนกม ชวงวลา฿นการลนกม ของกลุมตัวอยางมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

สมมติฐานทีไ ๆ การปຂดรับสืไอออนเลน์ของผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

การปຂดรับสืไอออนเลน์ ของกลุมปງาหมายมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยกลุมปງาหมายสวน฿หญป็นพศชายอายุ 20-25 ป ป็น นักรียน / นิสิต / 
นักศึกษา ตรงกับการศึกษาของ ธนวันต์ สงวิรุณ ิโ5ๆเี ทีไพบวากลุมผูຌลนกมออนเลน์สวน฿หญป็น
พศชายมากกวาพศหญิงอยางหในเดຌชัด ละตรงกับการวิจัยชิงปริมาณของ บุหงา ชัยสุวรรณ 
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ิโ558ี ทีไพบวานักรียน฿ชຌ Smartphone Internet ละ Facebook ติดตอกันดยฉลีไยกือบชัไวมง
ครึไง ละ฿ชຌตอนืไองดยเมท าอยางอืไนนานสุดถึงกือบ โ ชัไวมง รวมถึงตรงกับการส ารวจพฤติกรรม
การลนกมจากส านักงานสถิติหงชาติ ทีไพบวากลุมวัยรุนทีไมีอายุระหวาง 15-24 ป มีสัดสวนการ฿ชຌ
อินทอร์นใตสูงกวากลุมอืไน จากรຌอยละ 39.7 ฿นป พ.ศ. 2550 ป็นรຌอยละ 51.9 ฿นป พ.ศ. 2554 

ละคาดวาการ฿ชຌอินทอร์นใตของกลุมวัยรุนนีๅนาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนรืไอยโ ดยวัยรุนเทย฿ชຌวลา
฿นการลนกมออนเลน์ผานคอมพิวตอร์ละทรศัพท์มือถือรวมทัๅงกมอิลใกทรอนิกส์บบพกพาสูง
ทีไสุด ครองชมป์อันดับหนึไง฿นอชีย คือฉลีไยวันละ 60.7 นาที วัตถุประสงค์ของกลุมปງาหมายสวน
฿หญลนกม Legend Of Swordman พืไอความสนุกสนาน ซึไงตรงกับการศึกษาของ ธนวันต์       
สงวิรุณ ิโ5ๆเี ทีไกลาววารงจูง฿จภาย฿นระดับมาก฿นการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform 

Steam คือ ลนกมออนเลน์ท า฿หຌสนุกสนาน ละสอดคลຌองกับนวคิดของ  Sproles & Kendall 

ิแ้่ๆ, อຌาง฿น ชูชัย สมิทธิเกร, โ55่ี ทีไสนอบบจ าลองรูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภค ิmodel 

of consumer decision-making stylesี วาผูຌบริภคมีการตัดสิน฿จของซืๅอสินคຌาพืไอความ
พลิดพลิน นืไองจากรูຌสึกมีความสุขมืไอเดຌจับจาย฿ชຌสอย ละมองวากิจกรรมดังกลาวป็นกิจกรรมทีไ
ท า฿หຌตนองมีความสุขละสนุกสนานผูຌลนจึงตัดสิน฿จดาวน์หลดกม Legend Of Swordman 
฿นชวงวลาทีไลมกม Legend Of Swordman ของกลุมตัวอยางสวน฿หญอยู฿นชวง 18.01 น. – 
24.00 น.ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ ิ2557ี ทีไพบวา นักรียนทีไมีพฤติกรรม
การลนกมออนเลน์ประภท MMORPG  มีความถีไ฿นการลนกมทุกวันโ ละ โ-ใ ชัไวมงตอวัน  
฿นชวง โเ.เเ-โไ.เเ น. ละจากผลการศึกษาของ จิตติมา จารุวรรณ์ ิ2555ี พบวา฿นชวงวลา
ดังกลาวกใป็นชวงทีไมีการ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์มากทีไสุด ปัจจุบันสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีการขຌา฿ชຌงาน
อยางสมไ าสมอมากทีไสุด คือ Facebook ผูຌลนกมสวน฿หญกใชนกันเดຌมีการปຂดรับสืไอออนเลน์ผาน
ชองทาง Facebook มากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดของ ณัฐพัชญ์ วงษ์หรียญทอง ิ2554ี ทีไ
กลาววา Facebook เดຌกลายป็นหนึไง฿นกิจกรรมหลักของชาวออนเลน์฿นปัจจุบัน ผูຌคนทีไขຌาเป
ชืไอมตอสวน฿หญพืไอลกปลีไยนขาวสารละขຌอมูลตางโ ทัๅงขาวสารจากบรนด์ ิOwned mediaี 
ขาวสารจากพจอืไนโ ิEarned mediaี หรือมຌตขาวสารจากฆษณา Facebook ิPaid mediaี 
ซึไงสอดคลຌองกับการจ านกสืไอออนเลน์ตามนวคิดกีไยวกับการตลาดออนเลน์ของศิริวรรณ สรีรัตน์, 
ศุภร สรีรัตน์ ,ปณิศา มีจินดา , จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ ละอรทัย ลิศวรรณวิทย์  ิโ5ๆเี            
ละนวคิดกีไยวกับการปຂดรับสืไอออนเลน์ของ Todd Hunt and Brent D.Ruben ิ1993: p. 65,     
อຌางถึง฿น ปรมะ สตะวทิน,2541ี เดຌกลาวถึง ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการลือกปຂดรับขาวสารของบุคคล 
ซึไงจะหในเดຌจากสินคຌาทีไกลุมปງาหมายลือกตัดสิน฿จซืๅอป็นเปตามปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการลือก
ปຂดรับขาวสาร ดังนัๅนจึงสรุปเดຌวา ปัจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลนกม การปຂดรับสืไอละการ
ตัดสิน฿จซืๅอของภาย฿นกมมีความสัมพันธ์กันละมีผลตอกัน 
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สรุปละขຌอสนอนะ 

 

 

สมมติฐาน 

 

 

หัวขຌอสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

 

หมายหตุ 

แ ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอ
พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ 

มีผล  

โ ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์ 

มีผล  

ใ ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอ 

มีผล  

ไ พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ของ
ผูຌบริภคมีผลตอการปຂดรับสืไอออนเลน์ 

มีผล ชวงวลาเมมีผลตอการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์ 

5 พฤติกรรมการลนกมออนเลน์ของ
ผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

มีผล  

ๆ การปຂดรับสืไอออนเลน์ของผูຌบริภคมีผล
ตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

มีผล  

 

ขຌอสนอนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวาผูຌลนสวน฿หญอยู฿นชวงอายุ โเ-โ5 ป ละลือกปຂดรับสืไอออนเลน์
฿นชีวิตประจ าวันป็น Facebook ดังนัๅนจึงควรท าการตลาดออนเลน์ดยนຌนเปทีไ Facebook Ads 

ดยก าหนดกลุมชวงอายุ 20-25 ป ละจัดท านืๅอหาหรือขຌอมูลขาวสารบน Facebook Page ป็น
ชองทางหลัก พืไอ฿หຌสารขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางดีทีไสุด 

2. จากผลการวิจัยพบวากลุมปງาหมายจ านวน ไเเ คน มีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาภาย฿นกม
จ านวน โ่ไ คน ละมีการซืๅอสินคຌาทีไพิไมความสามารถ฿หຌกับตัวละครจ านวน แ่่ คน ดังนัๅนจึงควร
น าสินคຌาทีไพิไมความสามารถตัวละครมาจ าหนายภาย฿นกมมากกวาสินคຌาทีไป็นฟชัไน พืไอพิไมรายเดຌ
฿หຌกับผูຌ฿หຌบริการ 

3. จากผลการวิจัยพบวาผูຌลนสวน฿หญ฿ชຌ Livechat ฿นการมาจຌงปัญหาหรือขอรับการกຌเข
ปัญหาพียงอยางดียว ดังนัๅน Livechat จึงป็นสืไอออนเลน์อีกชองทางหนึไงทีไหมาะกับการน ามาท า
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การตลาดชิงรุกพราะคนสวน฿หญขຌาถึงสืไอชองทางนีๅอยูลຌวถຌาสามารถน ามาปรับ฿ชຌป็นชิงรุกเดຌกใ
จะท า฿หຌรามีชองทาง฿นการท าการตลาดพิไมมากขึๅน 

4. จากผลการวิจัยพบวาผูຌลนสวน฿หญมีอายุการลนอยูประมาณ 3-6 ดือน ดังนัๅนทางผูຌ฿หຌ
บริการจึงควร฿ชຌสืไอออนเลน์กระตุຌน฿หຌผูຌลนกาทีไมีอายุมากกวา 6 ดือนกลับมาลน ดยการน าสนอ
ปรมทชัไนละขาวสารตางโทีไป็นประยชน์ตอผูຌลนทีไมีอายุมากกวา ๆ ดือนขึๅนเป 

5. จากผลการวิจัยพบวาผูຌลนสวน฿หญชวงวลา 18.01 – 21.00 น. ดังนัๅนจึงควรก าหนด
ชวงวลา฿หຌหมาะสม฿นการปลอยฆษณาหรือปรมชัไนสงสริมการขายพืไอ฿หຌสารถึงผูຌลนสวน฿หญ 

6. จากผลการวิจัยพบวาผูຌลนสวน฿หญติมงินดือนละ 1 ครัๅง ครัๅงละ 300 – 500 บาท 
ดังนัๅนทางผูຌ฿หຌบริการจึงควรมีปรมชัไน 2 บบ พืไอกระตุຌน฿หຌติมยอะขึๅนตอครัๅงหรือจ าหนายสินคຌาทีไ
กระตุຌน฿หຌตຌองติมงินป็นครัๅงทีไ 2 ของดือน 
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  ความคาดหวัง การปิดรับ ละความพึงพอ฿จ 

ตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

Expectation, Exposure and Gratification Toward 

E-Sports Broadcast Program  

ศัลยาภา นวรัตน์7 
มเนยพล รณวช, Ph.D.8 

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิงส ารวจนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความคาดหวังกับการปຂด
รับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ละพืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับชมกับ
ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม รวมทัๅงพืไอศึกษาปรียบทียบความ
ตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม  

กลุมตัวอยาง จ านวน ไเเ คน  คือ ผูຌทีไอายุ แเ-ๆ5 ป ละคยรับชมรายการการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports อยางนຌอย โ ครัๅง฿นรอบ แ ปทีไผานมา  

ผลวิจัย พบวา ความคาดหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปຂดรับชมรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports ละการปຂดรับชมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports รวมทัๅงผูຌชมมีความคาดหวังดຌานนืๅอหาของรายการ ละดຌานนักกีฬา/ผูຌด านิน
รายการสูงกวาความพึงพอ฿จทีไเดຌรับจากการชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ฿นขณะทีไผูຌชม
มีความคาดหวังดຌานการมีสวนรวมของผูຌชมเมตกตางกับความพึงพอ฿จทีไเดຌรับจากการชมรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports 

 

ค าส าคัญ:  E-Sports, การสืไอสารการกีฬา, การถายทอดรายการกีฬา, ความคาดหวัง, ความพึงพอ฿จ 

                                                                        

7 นักศึกษาปริญญาท คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสืไอสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
8 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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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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ทีไมาละความส าคัญของปัญหา 
 

 รกริไม กมป็นพียงสืไอทีไ฿ชຌพืไอการผอนคลาย หรือสืไอพืไอความบันทิงสวนตัวภาย฿นทีไพัก
อาศัยของผูຌ ลน ตมืไอครืไองมืออิลใกทรอนิกส์เดຌรับการพัฒนา ละระบบการสืไอสารผาน
อินทอร์นใตขຌามามีบทบาท฿นชีวิตประจ าวัน กมจึงกลายป็นสืไอทีไชืไอมยงผูຌลนจ านวนมากขຌา
ดຌวยกันป็นสังคมออนเลน์ขนาด฿หญ ผานรูปบบการลนละกฎกติกาทีไหลากหลาย กระทัไงกิดการ
ผลักดัน฿หຌมีการขงขันพืไอชิงงินรางวัลระหวางผูຌลนดຌวยกัน ละรียกการขงขันนัๅนวา E-Sports 

 ปัจจุบัน E-Sports เดຌถูกยอมรับป็นกีฬาระดับสากล มีสหพันธ์กีฬานานาชาติรับรอง ละ
นอกจากนัๅน สภาอลิมปຂกหงอชียยังเดຌบรรจุ E-Sports ลง฿นอชียนกมส์ทีไมืองหางจว ประทศ
จีน ฿นป ค.ศ. โเโโ จึงสามารถกลาวเดຌวา E-Sports ป็นสวนหนึไงของมหกรรมกีฬาระดับประทศ 
ละยังป็นกีฬาทีไเดຌรับความนิยมสูงกวากีฬาประภทอืไนโ ฿นบางประทศ รวมทัๅงมีมูลคาตลาดละ
งินรางวัล฿นการขงขันสูงถึงหลักรຌอยลຌานบาทอีกดຌวย 

E-Sports ป็นกีฬาอยางเรนัๅน Prof. Dr. Ingo Froboese (โ55่ี หัวหนຌาศูนย์สุขภาพละ
การกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาประทศยอรมันนี เดຌกลาววา กีฬามีการคลืไอนเหวมากกวาสิไงทีไหใน฿น
สนาม ทักษะทางดຌานจิต฿จ กลยุทธ์การวางผน หรือการฝຄกซຌอมกใป็นหนึไง฿นองค์ประกอบทีไสงผลตอ
ศักยภาพของนักกีฬา ละทุกสิไงทีไกลาวมานัๅน สามารถพบเดຌ฿นการขงกม ดยฉพาะกม E-Sports 

นัๅนจ าป็นตຌองมีการท างานป็นทีมละมีการวิคราะห์สถานการณ์ ดังนัๅนการออกก าลังกายจึงเม฿ช
สวนส าคัญ฿นการก าหนดความป็นกีฬาชนดียวกับกีฬาหมากรุกทีไสดง฿หຌหในวา ทักษะทางดຌาน
จิต฿จละการวิคราะห์คูขงตางหากทีไมีบทบาทส าคัญตอการขงขัน 

 การติบตของ E-Sports ป็นเปอยางรวดรใว ละภูมิภาคทีไจ านวนผูຌชม E-Sport พิไมสูงขึๅน
รใวทีไสุดกใคืออชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ดยตัวลขประชากร฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌทีไติดตาม
ชม E-Sports มีจ านวนสูงถึง ้.5 ลຌานคน ละมีนวนຌมทีไจะพิไมมากขึๅนป็นสองทา฿นป ค.ศ. โเแ้ 
ตหากนับรวมผูຌทีไรับชม E-Sports พียงครัๅงคราวขຌาเปดຌวยนัๅน ตัวลขผูຌรับชมจะสูงถึง แ้.้ ลຌานคน 
ละคาดการณ์วาจะพิไมสูงถึง ไเ ลຌานคน฿นป ค.ศ. โเแ้ นับวาป็นการติบตทีไรวดรใวทีไสุด฿นลก
อีกดຌวย ผลการส ารวจยังระบุวา ประทศอินดนีซีย มาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ สิงคปร์ เทย ละวียดนาม 
ป็นทีไรูຌจัก฿นฐานะ Bigๆ พราะมีจ านวนผูຌติดตาม E-Sports รวมกันมากถึง ้่ั จากทัๅงหมด฿น
ภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ดยจ านวนคนเทยทีไติดตาม E-Sports อยูทีไ แ.แ ลຌานคน 

รายการถายทอดการขงขันกีฬาประภท E-Sports มีลักษณะ฿กลຌคียงกับการถายทอดการ
ขงขันกีฬาประภทอืไนโ ชน ฟุตบอล ทนนิส หรือหมากรุก กลาวคือ มีการจัด฿หຌนักกีฬาสองฝຆายมา
ขงขันกัน ละผูຌผลิตรายการจะถายทอดภาพการขงขันเปยังผูຌชมผานทางสืไอตางโ ซึไง฿นการรับชม
นัๅน นอกจากจะเดຌดูผูຌลนทีไมีทักษะป็นนักกีฬามืออาชีพ มีการรวมมือกันลนป็นทีมมากกวา ละมี
กลยุทธ์฿นการลนกมมากกวาผูຌลนทัไวเป ยังมีผูຌด านินรายการทีไชวยอธิบายตัวกม มีผูຌชม฿นสนาม
คอยสงสียงชียร์สริมบรรยากาศ ละมีสนามขงขันทีไยิไง฿หญตระการตา หตุนีๅ ผูຌชมยอมกิดความ
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คาดหวังวาจะเดຌรับประสบการณ์ทีไตอบสนองความพึงพอ฿จของตนมากกวาการ ลนกมดຌวยตนอง 
หรือรับชมผูຌลนกมทัไวเป ซึไงมืไอดูจากตัวลขความนิยมของ E-Sports ทีไพิไมสูงขึๅนดังทีไกลาวเป
ขຌางตຌน กใป็นครืไองการันตีความส ารใจของรายการเดຌป็นอยางดี 

นอกจากผูຌลนกมคนเทยจะมีความสน฿จ E-Sports ป็นจ านวนมากลຌว ผูຌลนกมคนเทยยัง
ป็นผูຌมีก าลังซืๅอละชืไนชอบการจับจายสินคຌา฿นอุตสาหกรรมกมอยางมากดຌวย ดยผลการส ารวจของ
วใบเซต์ Newzoo ฿นหัวขຌอ แเเ อันดับประทศทีไ฿ชຌงินกีไยวกับกมมากทีไสุด฿นลก ป โเแ็  
พบวาคนเทยมียอดรวมการจับจาย฿นอุตสาหกรรมกมอยูทีไประมาณ 5้็ ลຌานหรียญสหรัฐ หรือคิด
ป็นงินเทยราว แ้,็เเ ลຌานบาท ละจัดป็นอันดับทีไ โเ ของลก  มากป็นอันดับ โ ฿นภูมิภาค
อชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ละมากป็นอันดับ ็ ของอชีย ทัๅงนีๅคาฉลีไยของผูຌซืๅอตละรายอยูทีไ ใ5.ใ5 
หรียญสหรัฐ ละอยูหนือคาฉลีไยของภูมิภาค 

กลาวสรุปเดຌวา E-Sports ป็นคอนทนต์สืไอรูปบบ฿หมทีไมีความนาสน฿จยิไง มีมูลคาทาง
ตลาดทีไจริญติบตอยางรวดรใว ละเดຌรับความนิยมอยางสูงทัๅง฿นปัจจุบันละนวนຌม฿นอนาคต 
นอกจากนัๅนยังมีกลุมปງาหมายรองรับป็นจ านวนมาก ดยป็นกลุมปງาหมายทีไมีทัๅงก าลังซืๅอละมี
ความตัๅง฿จจับจายสูงอีกดຌวย จึงป็นหตุผลทีไผูຌวิจัยตຌองการศึกษาถึงความคาดหวังตอรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports การปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ละความพึงพอ฿จตอ
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports พืไอป็นหลงขຌอมูล฿หຌผูຌประกอบการเดຌน าผลการวิจัยเป
ประยุกต์฿ชຌป็นนวทาง หรือพัฒนาตอยอดสรຌางป็นคอนทนต์รูปบบ฿หม฿นวงการสืไอสารมวลชน 
ซึไงจะป็นการชวยสนับสนุนนักกีฬา พัฒนาวงการสืไอสารมวลชน ละชวยพัฒนาวงการ E-Sports 

ของประทศเทย฿หຌติบตควบคูเปดຌวยกัน ละยังสรຌางองค์ความรูຌกผูຌคน฿หຌตระหนักถึงถึง
ความส าคัญของกีฬา E-Sports รวมถึงปรับความขຌา฿จของผูຌคนสีย฿หมวา กมเม฿ชมีพียงขຌอสีย ต
กมเดຌกลายป็นกีฬาทีไเดຌรับการยอมรับระดับสากล 

 

วัตถุประสงค์ 
แ. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากร ความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

การปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ละ ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports ของผูຌชม 

โ. พืไอศึกษาความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการปຂดรับชมรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports ของผูຌชม 

ใ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 
กับการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports กับ
ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม 
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5. พืไอศึกษาปรียบทียบความตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอ฿จตอรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม 

 

วิธีการทดลอง 
การศึกษารืไอง ความคาดหวัง การปຂดรับ ละความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน  

E-Sports ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ประชากรปງาหมายคือ คนเทยทีไติดตามรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports จ านวน แ.แ ลຌานคน สุมตัวอยางจ านวน ไเเ คน ดຌวยวิธีการลือกบบเม฿ชຌความ
นาจะป็นละสุมตัวอยางบบควตา ดยบงควตาตามชวงอายุป็น ใ ชวง ตามสัดสวนของผูຌทีไ
ติดตามชม E-Sports ฿นระดับสากลชวงป ค.ศ. โเแ็ ิnewzoo.com, โเแ็ี เดຌก ชวงอายุ แเ-โเ 
ป จ านวน แเ่ ชุด ชวงอายุ โแ-ใ5 ป โเ่ ชุด ละชวงอายุ ใๆ-ๆ5 ป ่ไ ชุด หลังจากนัๅน฿นตละ
ชวงอายุจะเดຌ฿ชຌการลือกตัวอยางบบจาะจง ผูຌทีไติดตามรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

อยางนຌอย โ ครัๅง฿นชวงป พ.ศ. โ5ๆเ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. โ5ๆแ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลคือบบสอบถาม ดยเดຌผานการประยุกต์ทฤษฎีมา
ออกบบละสรຌางป็นครืไองมือ สามารถบงค าถามออกเดຌป็นสวนตางโ ดังนีๅ 

ค าถามคัดกรองผูຌตอบบบสอบถาม ตัๅงค าถามวา ทานคยรับชมรายการ E-Sports ผานทุก
ชองทางอยางนຌอย โ ครัๅง฿นชวงป พ.ศ.โ5ๆเ จนถึงปัจจุบันหรือเม  พืไอป็นการคัดลือกผูຌตอบ
บบสอบถาม฿หຌตรงตามวัตถุประสงค ์

สวนทีไ แ ค าถามกีไยวกับ ลักษณะทางประชากร เดຌก พศ อายุ รายเดຌสวนตัวตอดือน ละ
ภูมิล านา ป็นค าถามปลายปຂด ฿หຌลือกค าตอบเดຌพียงค าตอบดียว จ านวน ไ ขຌอ 

สวนทีไ โ ค าถามกีไยวกับ ความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports บง
ออกป็น ใ ดຌานเดຌก ดຌานนืๅอหาของรายการ ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ ละดຌานการมีสวน
รวมของผูຌชม ดยจัดท าป็นมาตราสวนประมาณคา จ านวน โแ ขຌอ บงระดับการประมินป็น 5 
ระดับ 

สวนทีไ ใ ค าถามกีไยวกับ การปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports บงออกป็น  
5 ประดในค าถามเดຌก ความถีไ฿นการปຂดรับ ระยะวลา฿นการรับ ชวงวลา฿นการปຂดรับ ชองทาง฿น
การปຂดรับ ละลักษณะ฿นการปຂดรับ ดยจัดท าป็นมาตราสวนประมาณคา บงระดับการประมิน
ป็น ๆ ระดับ 

สวนทีไ ไ ค าถามกีไยวกับ ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports บง
ออกป็น ใ ดຌานเดຌก ดຌานนืๅอหาของรายการ ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ ละดຌานการมีสวน
รวมของผูຌชม ดยจัดท าป็นมาตราสวนประมาณคา จ านวน โแ ขຌอ บงระดับการประมินป็น 5 
ระดับ 
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ผลการศึกษาละอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยดຌานลักษณะทางประชากร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็น
พศชาย คิดป็นรຌอยละ ็้.5 ฿นสวนของอายุกลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุ โแ-โ5 ป คิดป็นรຌอยละ 
ใโ.่ ฿นสวนของรายเดຌสวนตัวตอดือน กลุมตัวอยางสวน฿หญมีรายเดຌสวนตัวตอดือนเมกิน แเ,เเเ 
บาท คิดป็นรຌอยละ ไเ.่ ละ฿นสวนภูมิล านา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีภูมิล านาอยู฿นกรุงทพละ
ปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 5ใ.5 

สรุปละอภิปรายผลการวิจัยดຌาน ความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-

Sports  
จากการศึกษาทฤษฎีกีไยวกับความคาดหวังจากสืไอ สามารถกลาวเดຌวา ความคาดหวังป็น

พฤติกรรมอยางหนึไงซึไงกิดจากความชืไอของบุคคลวา สืไอนัๅนโ มีศักยภาพพียงพอทีไจะตอบสนอง
ความพึงพอ฿จของตน ท า฿หຌบุคคลนัๅนโ กิดรงจูง฿จ฿นการปຂดรับสืไอ ละ฿นการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางมีความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดຌานนืๅอหาของรายการอยู฿นระดับ
มาก มีความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการอยู
฿นระดับมากทีไสุด ละมีความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดຌานการมีสวนรวม
ของผูຌชมอยู฿นระดับปานกลาง ทัๅงนีๅ฿นการวิจัยมีขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จดังนีๅ  

฿นประดในค าถามดຌานนืๅอหาของรายการ หัวขຌอค าถามทีไวา ทานคาดหวังวาจะเดຌชมการ
ขงขันทีไตืไนตຌน ละสนุกสนาน  ป็นประดในทีไกลุมตัวอยางมีความคาดหวัง฿นระดับมากทีไสุด 
คาฉลีไยคือ ไ.ๆๆ ดยทีไเมมีกลุมปງาหมายลือก฿หຌคะนน฿นระดับ นຌอย  ละระดับ นຌอยทีไสุด  
มຌตคนดียว สดงวาป็นประดในทีไกลุมตัวอยางมีความคาดหวังจากการรับชมมากทีไสุด ซึไง
ผลการวิจัยนีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ประกันต์ วิชัยเพบูลย์ ิโ5ไ็ี ทีไศึกษารืไอง รายการกีฬามวย
ปลๅ ากับความตຌองการละความคาดหวังของผูຌชมทางคบิๅลทีวี  ทีไพบวา ผูຌชมมีความตຌองการทีไจะ
เดຌรับความบันทิงจากนืๅอหาทีไนาติดตาม ตຌองการหในภาพการตอสูຌทีไรุนรง นอกจากนัๅนผูຌชมยัง
คาดหวัง฿นการ฿ชຌรายการกีฬามวยปลๅ าป็นครืไองมือ฿นการฝຄกทักษะดຌานภาษาตางประทศ ละป็น
ครืไองมือ฿นการผอนคลายความครียด 

สวนหัวขຌอค าถามทีไวา ทานคาดหวังวาจะเดຌชมคนตงกายสวยงามลียนบบตัวละคร฿น
กมป็นสีสันของการขงขัน  ป็นประดในทีไกลุมตัวอยางมีความคาดหวังระดับปานกลาง ละมี
คาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือ ใ.ใแ อาจป็นพราะการตงกายลียนบบตัวละครนัๅนมีความกีไยวขຌองกับการ
ขงขันนຌอยทีไสุดมืไอทียบกับสวนอืไน   

฿นสวนของประดในค าถามดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ มีขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จคือ หัวขຌอ
ค าถาม ทานคาดหวังวาจะเดຌชมมิตรภาพระหวางนักกีฬา รวมถึงการลนกมป็นทีมของนักกีฬา  มี
ความคาดหวัง฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคะนนฉลีไย ไ.ไแ ซึไงป็นหัวขຌอทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด สวน
หัวขຌอค าถาม ทานคาดหวังวาจะเดຌรูຌประวัติความป็นมาของนักกีฬา  มีความคาดหวัง฿นระดับมาก 
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ตมีคะนนฉลีไย ใ.ๆ่ ซึไงนຌอยทีไสุดละมีความตกตางจากประดในหัวขຌอค าถามอืไนอยางมาก สดง
฿หຌหในวา ผูຌชมมีความคาดหวังวาจะเดຌชมการขงขันของนักกีฬามากกวาทีไจะทราบถึงประวัติความ
ป็นมา อาจพราะนักกีฬา E-Sports ส าหรับผูຌชมคนเทยนัๅนยังเมมีการประชาสัมพันธ์ตัวตนผานสืไอ
จนมีความนาสน฿จละป็นทีไชืไนชอบหมือนนักกีฬาประภทอืไน จึงท า฿หຌผูຌชมสน฿จพียงการขงขัน
มากกวาความป็นมาของนักกีฬา 

ละ฿นสวนของประดในค าถามดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม ขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จคือ ประดใน
ค าถามหัวขຌอ ทานคาดหวังวาจะเดຌรวมสนุกทายผลการขงขัน  มีความคาดหวัง฿นระดับมาก มี
คะนนฉลีไยมากทีไสุดคือ ใ.ๆๆ ละประดในค าถามหัวขຌอ ทานคาดหวังวาจะเดຌสงขຌอความ sms เป
ปรากฏ฿นรายการ  มีความคาดหวัง฿นระดับปานกลาง มีคะนนฉลีไยนຌอยทีไสุดคือ โ.ๆ็ สดง฿หຌหใน
วาการสงขຌอความ sms อาจลຌาสมัยกินเป ละเมสอดคลຌองกับความคาดหวังของกลุมตัวอยาง 

ทัๅงนีๅซึไงหากปรียบทียบระดับคะนนฉลีไยดยรวมของประดในค าถามดຌานการมีสวนรวม
ของผูຌชม กับอีกสองดຌานทีไหลือ จะพบวามีคะนนนຌอยกวาอยางชัดจน ซึไงอาจป็นสวนทีไจ าป็นตຌอง
เดຌรับการปรับปรุงกຌเข฿นกระบวนการผลิตรายการมากทีไสุด 

สรุปละอภิปรายผลการวิจัย การปิดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports  

จากผลการวิจัยทีไพบวา ดยรวมกลุมตัวอยางมีการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-

Sports อยู฿นระดับปานกลาง ดยมีการปຂดรับกมประภท MOBA, FPS ละ Battle Royale ฿น
ระดับมาก มีความถีไ฿นการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports อยู฿นระยะ ใเ นาทีถึง แ 
ชัไวมง มีชวงวลา฿นการปຂดรับคือ ชวงวลา แ่.เแ-โโ.เเ น. มากทีไสุด มีการปຂดรับ฿นชองทาง 
Twitch ละ YouTube ของผูຌ฿หຌบริการ ฿นระดับมาก ละมีการปຂดรับ฿นลักษณะ ดูรายการ
ถายทอดสด ฿นระดับมากทีไสุด เดຌมีขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จ คือความสอดคลຌองกันของผลคะนนระหวาง
ประภทของกมทีไปຂดรับกับความถีไ฿นการปຂดรับ  

กลาวคือ กมประภท MOBA, FPS ละ Battle Royale ป็นกมทีไมีชวงวลา฿นการขงขัน
เมสัๅนหมือนกมประภท Fighting ละเมยาวทากับกมประภท RTS ซึไงวลา฿นการขง
ดยประมาณมักอยู฿นชวงระยะ ใเ นาทีถึง แ ชัไวมง ตรงกับผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิจัย ละอาจสดง
เดຌวา กลุมตัวอยางเมนิยมปຂดรับระยะวลา฿นการถายทอดทีไมากกวา แ ชัไวมง ซึไงมืไอทียบกับกีฬา
ประภทฟุตบอลทีไมีการถายทอดการขงขันตละครัๅงกินกวา แ ชัไวมงลຌว สดงวา E-Sports ยังเม
ประสบความส ารใจ฿นการดึงดูดความสน฿จของผูຌชม฿นระยะวลานานเดຌ จึงควรมีการพัฒนาละ
ปรับปรุงกຌเข฿หຌดียิไงขึๅน฿นอนาคต 

สรุปละอภิปรายผลการวิจัย ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports  

ผลการวิจัยพบวา ดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-

Sports ดຌานนืๅอหาของรายการอยู฿นระดับมาก ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดใน ทานมี
ความพึงพอ฿จตอการขงขันทีไตืไนตຌน ละสนุกสนาน  ฿นประดใน ทานมีความพึงพอ฿จตอการฉาย
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ภาพกม฿นมุมมองจากจอของผูຌลนอยางชัดจน  ละ฿นประดใน ทานมีความพึงพอ฿จตอการฉาย
ภาพซๅ า฿นจังหวะทีไป็นเฮเลต์ส าคัญ  ฿นระดับมากทีไสุด ทัๅงนีๅ ผลการวิจัยสอดคลຌองกับการวิจัยของ 
ประกันต์ วิชัยเพบูลย์ ิโ5ไ็ี ทีไศึกษารืไอง รายการกีฬามวยปลๅ ากับความตຌองการละความ
คาดหวังของผูຌชมทางคบิๅลทีวี  สอดคลຌองกับขຌอสรุปละขຌอสนอนะ฿นการถายทอดรายการ E-

Sports จากงานวิจัยของ Jana Rambusch, Anna-Sofia  Alklind Taylor ละ Tarja Susi (โเแ็ี 
ทีไศึกษารืไอง A pre-study on spectatorship in E-Sports.  ทีไวา ตຌองมีการสดง฿หຌหในภาพรวม
ของกมละสดงสถิติผลคะนนของการขงขัน ละมีภาพละสียงทีไชัดจน ดยฉพาะสวนทีไป็น
จังหวะหตุการณ์ส าคัญ ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ิโ5ๆเี ทีไศึกษารืไอง 
การสืไอสารขຌามสืไอพืไอสรຌางบรนด์บุคคลของผูຌด านินรายการขาว  ทีไวา การก าหนดบนด์บุคคล

ของผูຌด านินรายการขาวประกอบดຌวยการก าหนดบุคลิกภาพของบรนด์ละอัตลักษณ์ของบรนด์ 
฿นสวนความพึงพอ฿จดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จอยู฿น

ระดับมาก ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดใน ทานมีความพึงพอ฿จตอผูຌด านินรายการทีไ฿ชຌ
สียงการบรรยายทีไชัดจน ละเมขัดกับบรรยากาศหรือจังหวะการขงขัน  ฿นระดับมากทีไสุด 
สอดคลຌองกับขຌอสรุปละขຌอสนอนะ฿นการถายทอดรายการ E-Sports จากงานวิจัยรืไอง A pre-

study on spectatorship in E-Sports.  ทีไวาดຌวยความส าคัญของผูຌด านินรายการ ทัๅงยังบอกอีก
ดຌวยวา ภาพลักษณ์ ละวิธีการบรรยายนัๅนจ าป็นตຌองเดຌรับการพัฒนาจนกิดรูปบบฉพาะของตน 
จึงจะท า฿หຌรายการละตัวผูຌด านินรายการเดຌรับความนิยม 

ผลการวิจัยดังทีไกลาวมาขຌางตຌนนัๅนชวยยๅ าถึงความส าคัญตอบทบาทของผูຌด านินรายการ฿น
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports สดง฿หຌหในวาผูຌด านินรายการป็นสิไงทีไจะขาดสียเมเดຌ ทัๅงยัง
ตຌองมีการพัฒนา฿หຌดียิไงขึๅน ทันตอขຌอมูลละหตุการณ์ปัจจุบันมากขึๅนดຌวย ทัๅงนีๅนวทาง฿นการพัฒนา
นัๅนสามารถอຌางอิงจากผลการวิจัยของณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ เดຌ นัไนคือ ผูຌด านินรายการจะตຌองท าการ
วิคราะห์ตัวอง วิคราะห์กลุมปງาหมาย ละวิคราะห์คูขงพืไอ฿หຌกิดบุคลิกภาพของบรนด์ละอัต
ลักษณ์ของบรนด์ นอกจากนัๅนยังจ าป็นตຌองมีการลือก฿ชຌชองทางสืไอทีไหมาะสมกับกลุมปງาหมาย 
ละมีประสิทธิภาพ฿นการขຌาถึงกลุมปງาหมาย ซึไง฿นทีไนีๅกลุมปງาหมายป็นผูຌชมรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports ดังนัๅนจึงควร฿ชຌชองทางสืไอ฿หม หรือชองทางทีไกีไยวกับ E-Sports ดยตรงชน 
Twitch ละมีการสืไอสารผานชองทางนัๅนโ อยางสมไ าสมอ  

ละ฿นสวนของความพึงพอ฿จดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับปานกลาง หากปรียบทียบระดับคะนนของประดในค าถามสวนนีๅกับอีกสองดຌานทีไหลือ พบวา 
กลุมปງาหมายมีความคาดหวัง฿นดຌานการมีสวนรวมของผูຌชมนຌอยกวาอยางชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ระดับคะนนของความคาดหวัง฿นดຌานการมีสวนรวมของผูຌชมอีกดຌวย 

 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆแ) 54 

สรุปละอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ แ  ผูຌชมทีไมีลักษณะทางประชากร
ตกตางกันจะมีการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ตกตางกัน 

ตารางสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ 1 

การปຂดรับชมรายการถายทอด 

การขงขัน E-Sports 

ลักษณะทางประชากร 

พศ อายุ 
รายเดຌสวนตัว 

ตอดือน 
ภูมิล านา 

ความถีไ฿นการปຂดรับชม     

ระยะวลา฿นการปຂดรับชม     

ภาพรวม     

หมายถึง มีความตกตาง      หมายถึง เมมีความตกตาง 
 

ผลวิจัยพบวา ผูຌชมทีไมีพศ อายุ ละรายเดຌสวนตัวตกตางกัน จะมีความถีไ฿นการปຂดรับละ
ระยะวลา฿นการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ตกตางกัน ต฿นสวนของ
ภูมิล านา ผลวิจัยพบวา ผูຌชมทีไมีภูมิล านาตกตางกันจะมีการความถีไ฿นการปຂดรับละระยะวลา฿น
การปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports เมตกตางกัน สดง฿หຌหในวาวา ภูมิล านาเมมี
ผลตอการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ทีไระดับนัยส าคัญ .เ5 ิp<.เ5ี 

สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ธนวันต์ สงวิรุณ ิโ5ๆเี ทีไศึกษารืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอการ
ปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไวา การ
ปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุนทีไมีลักษณะทางประชากรรืไองพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ละรายเดຌสวนตัวตอดือนนัๅน ตกตางกัน ดยฉพาะความถีไ฿นการลนกมส์ 

ขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จคือ ผูຌชมพศหญิงมีความถีไ฿นการปຂดรับละระยะวลา฿นการปຂดรับกม
ประภทMOBA มากกวาพศชาย สวนผูຌชมพศชายมีความถีไ฿นการปຂดรับชมกมประภท RTS , CCG 

ละ Fighting กับมีระยะวลา฿นการปຂดรับชมกมประภท RTS, CCG, Fighting,  Sports ละ FPS 

มากกวาพศหญิง ทีไระดับนัยส าคัญ .เ5 ิp>.เ5ี 
ขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จประการทีไสองคือ กมประภท Sports ป็นกมประภทดียวทีไอายุเม

สงผล฿หຌกิดความตกตาง฿นการปຂดรับชม  
ขณะทีไผูຌชมทีไมีอายุตกตางกันจะมีความถีไ฿นการปຂดรับชมกมประภท MOBA , RTS , 

Fighting ,  FPS  ละ Battle Royale ตกตางกัน ละผูຌชมทีไมีอายุตกตางกันจะมีระยะวลา฿นการ
ปຂดรับชมกมประภท MOBA , RTS , Fighting , CCG , FPS  ละ Battle Royale ตกตางกัน ทีไ
ระดับนัยส าคัญ .เ5 ิp<.เ5ี 
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สรุปละอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ 2 ความคาดหวังตอรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports มีความสัมพันธ์กับการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของ
ผูຌชม 

ตารางสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ โ 

การปຂดรับชมรายการถายทอด 

การขงขัน E-Sports 

ความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports 

ดຌานนืๅอหา 

ของรายการ 

ดຌานนักกีฬาละ 

ผูຌด านินรายการ 

ดຌานการมสีวนรวม
ของผูຌชม 

ความถีไ฿นการปຂดรับชม    

ระยะวลา฿นการปຂดรับชม    

ภาพรวม    

หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน฿นสวนของความถีไ฿นการปຂดรับพบวา ผูຌทีไมีความคาดหวังตอ
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ฿นภาพรวมมาก จะมีการปຂดรับชมรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports มาก ละผูຌทีไมีความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ฿นภาพรวม
นຌอย จะมีการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports นຌอยตามเปดຌวย ทัๅงนีๅขนาดของ
ความสัมพันธ์ระหวางความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports กับความถีไ฿นการ
ปຂดรับอยู฿นระดับปานกลาง ละขนาดของความสัมพันธ์ระหวางความคาดหวังตอรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports กับระยะวลา฿นการปຂดรับอยู฿นระดับตไ า  

ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports กับการปຂดรับชม
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นตละดຌาน พบวา ความคาดหวังตอรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถีไ฿นการปຂดรับชม฿นทุกดຌาน ดยดຌาน
ทีไมีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ดຌานนืๅอหาของรายการ รองลงมาคือดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม ละดຌาน
นักกีฬาละผูຌด านินรายการ ตามล าดับ  

จากผลการวิจัยดังทีไกลาวมาขຌางตຌน ป็นทีไนาสังกตวา คาฉลีไยของความสัมพันธ์ระหวาง
ความคาดหวังกับความถีไ฿นการปຂดรับชมนัๅน มีคามากกวาระยะวลา฿นการปຂดรับ฿นทุกดຌาน ซึไง
สอดคลຌองกับผลการวิจัย฿นสวนของการปຂดรับ ละชวยสรุปเดຌชัดจนขึๅนเดຌวา กลุ มผูຌชมรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports มีพฤติกรรมปຂดรับ฿นระยะวลา฿นการถายทอดทีไเมยาวนัก 

ขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จอีกประการหนึไงคือ ผูຌชมมีคาฉลีไยของความสัมพันธ์ระหวางความ
คาดหวังกับความถีไ฿นการปຂดรับชมดຌานนืๅอหาของรายการมากทีไสุด ต฿นสวนของระยะวลา฿นการ
ปຂดรับ กลับมีคาฉลีไยของความสัมพันธ์ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการมากทีไสุด ซึไงพฤติกรรมการ
ปຂดรับทีไตกตางกันนีๅบอกเดຌตามทฤษฎีความคาดหวังจากสืไอทีไวา ความคาดหวังจากสืไอหรือการ
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คาดคะนผลประยชน์ทีไเดຌรับจากสืไอนัๅนป็นการอธิบายพฤติกรรมการปຂดรับสืไอของผูຌ รับสาร คือมืไอ
ผูຌรับสารมีความคาดหวังอยู฿น฿จ จึงก าหนดพฤติกรรมการปຂดรับทีไจะน าเปสูการตอบสนองความ
คาดหวังนัๅนโ เดຌ จึงวิคราะห์เดຌวา ผูຌชมทีไมีความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports

ดຌานนืๅอหาของรายการจะมีพฤติกรรม฿นการปຂดรับนຌนเปทีไความถีไ สวนผูຌ ชมทีไมีความคาดหวัง
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ จะมีพฤติกรรม฿นการปຂดรับ
นຌนเปทีไระยะวลา 

 

สรุปละอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ ใ การปຂดรับชมรายการถายทอด
การขงขัน E-Sports มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของ
ผูຌชม 

ตารางสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ ใ 

ความพึงพอ฿จรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports 

การปຂดรับชมรายการถายทอด 

การขงขัน E-Sports 

ความถีไ฿นการ
ปຂดรับชม 

ระยะวลา฿นการ
ปຂดรับชม 

ดຌานนืๅอหาของรายการ   

ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ   

ดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม   

ภาพรวม   

หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นภาพรวม ดย
ป็นความสัมพันธ์ทางบวก ทัๅงนีๅขนาดของความสัมพันธ์ระหวางความถีไ฿นการปຂดรับกับความพึงพอ฿จ
ตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports อยู฿นระดับตไ า ละขนาดของความสัมพันธ์ระหวาง
ระยะวลา฿นการปຂดรับกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports อยู฿นระดับตไ า 

มืไอพิจารณาการปຂดรับชมรายการถายทอดการขงขัน E-Sports กับความพึงพอ฿จตอ
รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นตละดຌานพบวา ความถีไ฿นการปຂดรับ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นทุกดຌาน 
ดยดຌานทีไมีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม รองลงมาคือ ดຌานนืๅอหาของรายการ 
ละดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ ตามล าดับ ชนดียวกับระยะวลา฿นการปຂดรับ คือระยะวลา
฿นการปຂดรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของ
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ผูຌชม฿นทุกดຌาน ดยดຌานทีไมีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม รองลงมาคือ ดຌาน
นักกีฬาละผูຌด านินรายการ ละ ดຌานนืๅอหาของรายการ ตามล าดับ 

จะหในเดຌวา พฤติกรรมการปຂดรับทัๅง฿นดຌานความถีไละระยะวลา฿นการปຂดรับลຌวนมี
ความสัมพันธ์สูงสุดกับความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นดຌานการมี
สวนรวมของผูຌชม ซึไงป็นดຌานทีไผูຌชมจะมีพฤติกรรมขຌาเปมีสวนกีไยวกับรายการมากทีไสุด  

 

สรุปละอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ ไ ความคาดหวังมีความตกตางจาก
ความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม 

 

ตารางสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีไ ไ 

ประดในความพึงพอ฿จ 

ประดในความคาดหวัง 

ดຌานนืๅอหา 

ของรายการ 

ดຌานนักกีฬาละ 

ผูຌด านินรายการ 

ดຌานการมีสวนรวม
ของผูຌชม 

ดຌานนืๅอหาของรายการ  - - 

ดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ -  - 

ดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม - -  

หมายถึง มีความตกตาง      หมายถึง เมมีความตกตาง 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความคาดหวังมีความตกตางจากความพึงพอ฿จตอรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นภาพรวม กลาวคือ ผูຌชมมีความคาดหวังตอรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports ฿นภาพรวม มากกวาความพึงพอ฿จ ละมืไอพิจารณาการปรียบทียบ
ความคาดหวังละความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ของผูຌชม฿นตละดຌาน 
พบวาความคาดหวังตอรายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดຌานนืๅอหาของรายการ ละความ
คาดหวังดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการ มีความตกตางจากความพึงพอ฿จ สวนความคาดหวังดຌาน
การมีสวนรวมของผูຌชมเมมีความตกตางจากความพึงพอ฿จ  

จากการศึกษาทฤษฎีการ฿ชຌละความพึงพอ฿จจากสืไอทีไวา ผูຌรับสารป็นผูຌก าหนดวา ตน
ตຌองการอะเร จากสืไอ฿ด ละคาดหวังสารอะเร จึงจะตอบสนองความพึงพอ฿จของตนองเดຌ ซึไงกลาว
เดຌวา ความพึงพอ฿จป็นความความรูຌสึกภาย฿นจิต฿จของบุคคลทีไสามารถสังกตเดຌจากความตຌองการ 
ความคาดหวัง หรือหตุผล฿นการ฿ชຌสืไอของบุคคล ท า฿หຌสามารถวิคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานเดຌ
วา รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดยภาพรวม฿นปัจจุบันนัๅนยังเมสามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผูຌชม฿นดຌานนืๅอหาของรายการ ละดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการเดຌ ควรมีการศึกษา
ละพัฒนาองค์ประกอบของรายการ฿นสวนนีๅ฿หຌมากขึๅน ต฿นสวนของความคาดหวังดຌานการมีสวน
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รวมของผูຌชมซึไงเมมีความตกตางจากความพึงพอ฿จนัๅน ตีความเดຌวา ป็นดຌานทีไมีองค์ประกอบซึไง
ตอบสนองตอความคาดหวังผูຌชมละสรຌางความพึงพอ฿จเดຌดีอยูลຌว หรือป็นพราะผูຌชมเมเดຌมีความ
คาดหวังมากนัก จึงยังเมจ าป็นตอการพัฒนา฿นสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ขຌอสนอนะจากการวิจัย 

จากการวิจัยรืไอง ความคาดหวัง การปຂดรับ ละความพึงพอ฿จตอรายการถายทอดการ
ขงขัน E-Sports ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะตอผูຌประกอบการดังตอเปนีๅ 

แ. หากผูຌประกอบการตຌองถายทอดการขงขัน E-Sports หรือตຌองการวางผนการผลิต
รายการประภท E-Sports ควรมองกลุมปງาหมายพศชายป็นหลัก  

โ. ผูຌประกอบการสามารถจัดกิจกรรมกีไยวกับ E-Sports เดຌ฿นพืๅนทีไกรุงทพ ปริมณฑล ละ
ตางจังหวัด ทัๅงนีๅเมควรจัดกิจกรรมทีไมีคา฿ชຌจาย฿นการขຌารวมสูงมากนัก นืไองจากผูຌชมสวน฿หญยังมี
อายุตไ ากวา โ5 ป จึงอาจมีรายเดຌนຌอย หรืออาจยังเมมีรายเดຌสวนตัว 

ใ. ฿นการวางผนการผลิตรายการ ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญการขงขันทีไจะมอบ
ประสบการณ์ทีไตืไนตຌนละสนุกสนานกับผูຌชมป็นพิศษ รองลงมาคือ฿หຌความส าคัญกับผูຌด านิน
รายการ  

ไ. ผูຌด านินรายการควร฿ส฿จภาพลักษณ์ของตน฿นขณะด านินรายการ ควรศึกษาหาความรูຌ
ละขຌอมูลรืไองกมทีไตนตຌองด านินรายการ฿หຌถูกตຌอง ควรสรຌางอกลักษณ์฿นการ฿ชຌค าบรรยายของตน 
ดยควรทีไจะ฿ชຌสียงการบรรยายทีไชัดจน เมขัดกับบรรยากาศหรือจังหวะการขงขัน ละควรอธิบาย
ตัวกม฿หຌขຌา฿จงาย มຌวาผูຌชมทีไเมคยลนกมประภทนัๅนโ มารับชมกใสามารถขຌา฿จเดຌ 

5. ผูຌชมคาดหวังทีไจะเดຌหในคนตงกายสวยงามลียนบบตัวละคร฿นกมมารวม฿นรายการ
พียงระดับปานกลาง จึงอาจตัดออกจากองค์ประกอบของรายการเดຌ หรืออาจตຌองมีการพัฒนา฿หຌมี
ความกีไยวขຌองกับการขงขันมากขึๅน฿นอนาคต   

ๆ. กมประภท MOBA, FPS ละ Battle Royale ป็นกมทีไผูຌชมมีความถีไ฿นการปຂดรับมาก
ทีไสุดจากการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ซึไงผูຌผลิตรายการสามารถน านวกมประภทนีๅมาป็นจุดริไมตຌน฿นผนการ
ผลิตเดຌ ดยความยาวของรายการควรอยู฿นชวง ใเ นาที-แ ชัไวมง ละหากจ าป็นตຌองออกอากาศ
ผานสืไอทีไตຌอง฿ชຌผังวลา ควรลือกออกอากาศ฿นชวงวลา แ่.เแ -โโ.เเ น. ซึไงป็นชวงวลาทีไ
กลุมปງาหมายมีการปຂดรับรายการ E-Sports มากทีไสุด 

็. กมประภท Sports ละ Fighting มีความถีไ฿นการปຂดรับนຌอยทีไสุด ตกมประภท 
Sports มีความนาสน฿จ฿นง อายุของผูຌชมเมมีความตกตาง฿นการปຂดรับชม คือสามารถรับชมเดຌทุก
วัย   
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่. หากผูຌประกอบการตຌองการนຌนกลุมปງาหมาย฿นการรับชมป็นพศหญิง ควร฿ชຌนวกม
ประภท MOBA ฿นการผลิตรายการ ละหากตຌองการนຌนกลุมปງาหมาย฿นการรับชมป็นพศชาย 
ควร฿ชຌนวกมประภท กมประภท RTS, CCG ละ Fighting ฿นการผลิตรายการ 

้. ชองทาง฿นการปຂดรับ Twitch จัดป็นชองทางทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด ตกลับยังเม
ป็นทีไพรหลาย หรือป็นทีไรูຌจัก฿นวงการสืไอสารมวลชนทาทีไควร อาจพราะป็นชองทางทีไนຌนสืไอ
ประภทกมดยฉพาะจนกินเป ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงควรท าการศึกษาชองทางดังกลาวนีๅ ละควร
฿หຌความส าคัญมากขึๅน฿นอนาคต 

แเ. ผูຌประกอบการเมควรมองขຌามชองทาง YouTube นืไองจากป็นชองทางหนึไงทีไกลุม
ตัวอยางปຂดรับชม฿นระดับมาก ละยังป็นชองทางทีไตอบสนองลักษณะ฿นการปຂดรับบบดูรายการ
ถายทอดสดของกลุมปງาหมาย ซึไงมีระดับสูงกวาการดูยຌอนหลังดຌวย 

แแ. รายการถายทอดการขงขัน E-Sports ดยภาพรวม฿นปัจจุบันนัๅนยังเมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง฿นดຌานนืๅอหาของรายการ ละดຌานนักกีฬาละผูຌด านินรายการเดຌ จึงควรมี
การพัฒนา฿นสวนนีๅมากกวาดຌานการมีสวนรวมของผูຌชม 

แโ. หากตຌองการ฿หຌผูຌชมขຌามามีสวนรวมกับรายการ ควรนຌนทีไการรวมสนุกทายผลการ
ขงขันละเมควร฿ชຌการสงขຌอความ sms 

แใ. นักกีฬา E-Sports ฿นมุมมองของผูຌชมคนเทยยังเมมีความดดดน หรือมีความป็นดารา
มืไอทียบกับประทศกาหลี฿ตຌ หรือประทศอืไนโ ท า฿หຌผูຌชมเมสน฿จการท ากิจกรรมรวมกับนักกีฬา 
หรือสน฿จพบนักกีฬาทาทีไควร ผูຌประกอบการจึงควรท าการประชาสัมพันธ์ตัวนักกีฬา฿หຌมากขึๅน   
 

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 

แ. การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงส ารวจ ดยวิธีการกใบขຌอมูล ณ ชวงวลา฿ดวลาหนึไงพียง
ครัๅงดียว ท าการกใบขຌอมูลออนเลน์ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ละ฿หຌกลุม
ตัวอยางป็นผูຌตอบบบสอบถามดຌวยตนอง ดังนัๅนการวิจัย฿นครัๅงตอเปอาจมีการตอยอดการวิจัย ดย
ท าการลือกกลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถามบางสวนมา ละ฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพขຌามาพืไอท าป็น
การวิจัยชิงผสมผสานวิธี ิMixed Method) พืไอ฿หຌทราบถึงขຌอมูล฿นตละประดในทีไป็นชิงลึกมาก
ยิไงขึๅน 

โ. การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีขอบขตการวิจัยฉพาะกม E-Sports จ านวน ็ ประภท ซึไง฿นอนาคต
อาจมีกมประภท฿หมกิดขึๅน หรือป็นกมประภทอืไนนอกหนือจากทีไน ามาศึกษาเดຌรับความนิยม
สูงขึๅน ดังนัๅนจึงควรศึกษากมประภทอืไนโ พิไมติม 
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ใ. การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีขอบขตการวิจัยฉพาะชองทาง฿นการรับชม E-Sports จ านวน 5 
ชองทาง ซึไง฿นอนาคตอาจมีชองทางสืไอสารมวลชนรูปบบ฿หมกิดขึๅน ดังนัๅนจึงควรศึกษา฿นชองทาง
อืไนโ พิไมติม 

ไ. การวิจัย฿นครัๅงนีๅ฿ชຌการลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวนอายุของผูຌชม ละป็นการอຌางอิงจาก
ขຌอมูลสากล ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเป อาจตຌองดูความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนกับประชากร ละน ามา
อຌางอิง฿นการคัดลือกกลุมประชากรทีไหมาะสม 

5. ฿นสวนของประดในค าถาม฿นดຌานตางโ ของความคาดหวังละความพึงพอ฿จตอรายการ
ถายทอดการขงขัน E-Sports หากมีการวิจัยครัๅงตอเป ควรศึกษาความกຌาวหนຌาของทคนลยี฿น
การถายทอดรายการ฿นอนาคต พืไอน ามา฿ชຌตัๅงประดในค าถาม฿หຌหมาะสม 
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รูปบบการด านินชีวิตละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคกลุม Pet Parents 

Lifestyle and Buying behavior's consumers of Pet Parents group 

ศิวพร  ที่ยงธรรม9 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.10

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา ปัจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมความป็น  Pet Parents 

ละรูปบบการด านินชีวิตทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคกลุม Pet Parents  ดยการ฿ชຌ
บบสอบถามออนเลน์฿นการกใบขຌอมูลจากผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยง จ านวน 480 คน ผลการวิจัยพบวา     
กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทอกชน ละ มีรายเดຌ 15,000 - 30,000 บาทตอดือน สถานภาพสดละพักอาศัยกับ
พอม  ลักษณะทีไพักอาศัยบบบຌานดีไยว  สวน฿หญนัๅนลีๅยงสุนัข ละมีจ านวนสัตว์ลีๅยงทีไลีๅยง 2-4 

ตัว  ดยมีพฤติกรรมความป็น Pet Parents อยู฿นระดับมาก มีรูปบบการด านินชีวิตดຌานกิจกรรม
฿นระดับปานกลาง ดຌานความสน฿จ฿นระดับมาก ละดຌานความคิดหใน฿นระดับมากทีไสุด ดยระดับ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌานัๅนอยู฿นระดับมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางทีไมีปัจจัยสวนบุคคล ดຌานพศ รายเดຌ        
ลักษณะการพักอาศัย ละชนิดของสัตว์ลีๅยงสงผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents ดยทีไ       
พศ รายเดຌ ละชนิดของสัตว์ลีๅยงยังมีผลตอรูปบบการด านินชีวิตทัๅงดຌานกิจกรรม ความสน฿จ ละ
ความคิดหในดຌวย สวนลักษณะการพักอาศัย มีผลตอรูปบบการด านินชีวิต ดຌานความสน฿จ ละ
ระดับการศึกษามีผลตอรูปบบการด านินชีวิต ดຌานความคิดหใน นอกจากนีๅ พศ อายุ ละรายเดຌ     
ยังมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคกลุม Pet Parents ดຌวย 

 สวนปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents นัๅนมีผลตอรูปบบการด านินชีวิต        
ดຌานกิจกรรม ความสน฿จละความคิดหใน ชนดียวกับพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคกลุม Pet 

Parents  รวมถึงรูปบบการด านินชีวิต ทัๅงดຌานกิจกรรม ความสน฿จ ละความคิดหใน  ทีไมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความป็น Pet Parents ชนกัน 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมความป็น Pet Parents, รูปบบการด านินชีวิต, พฤติกรรมการซืๅอ 

                                                                        

9 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม  

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
10 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the personal factors, pet parent 

behaviors, and lifestyle patterns affecting consumer behavior of pet parents.                 
The samples consisted of 480 pet parents. The research instruments were online 

questionnaire, 1. Most of the samples were female aged between 31-40 years old           
2. graduated bachelor’s degree 3. working as a company employee 4. monthly 

income 15,000 - 30,000 baht. 5. The samples were single and living with their parents                    
6. nuclear family 7. the number of pet is around 2-4, mostly dogs. Studied group is 

highly pet parent.  About the concerned subject, the control group's activity is                  
in average rate, but their interesting is high, and their eager to express their opinion is 

in highest rate. Also, their consumer behavior is high. 

From hypotheses testing, it was found that respondents with different 

gender, monthly income, kind of living and kind of pet had difference in the Pet 

Parents Behavior at the statistical significance of 0.05. Another with different Personal 

Factor had no difference in the Pet Parents Behaviors. The respondents with different 

gender and monthly income had difference in the Lifestyle: Activity, Interest, Opinion 

at the statistical significance of 0.05. The respondents with different education had 

difference in the Opinion at the statistical significance of 0.05. Different with kind of 

living had difference in the Interest at the statistical significance of 0.05. And Different 

with kind of pet had difference in the Activity at the statistical significance of 0.05. 

The respondents with different gender, age and monthly income had difference in 

the buying behavior at the statistical significance of 0.05.  

Test the correlation between the Pet Parents Behaviors , Lifestyle and  Buying 

Behavior. The factors that influenced the behaviors of their pet parent, affected their 

lifestyle, activity, interest, and opinion. Also their pet parent's Buying behavior, 

including lifestyle, activity, interest, and opinion related to pet parent behaviors. 

 

Keyword : Pet Parents Behaviors , Lifestyle , Buying Behavior 
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ทีไมาละความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันความนิยม฿นการลีๅยงสัตว์ลีๅยงของทัไวลกนัๅนมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน สงผล฿หຌประชากร
สัตว์ลีๅยงมีจ านวนพิไมมากขึๅนอยางตอนืไอง ดยพบวา ป ค.ศ. 2017 ฿นประทศสหรัฐอมริกา          

มีจ านวนสุนัขละมว 180 ลຌานตัว  ซึไงมากกวา฿นป ค.ศ. 2007 ทีไมีจ านวนประมาณ 160 ลຌานตัว             
ดยความนิยม฿นการลีๅยงสัตว์ลีๅยงทีไมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนนีๅ สงผล฿หຌ ฿นป ค.ศ. 2016 ชาวอมริกัน         
เดຌ฿ชຌจายเปกับสินคຌาพืไอสัตว์ลีๅยงมากถึง 62.8 พันลຌานหรียญสหรัฐฯ ซึไงพิไมขึๅนถึงรຌอยละ 63          
มืไอทียบกับมูลคาการ฿ชຌจาย฿นรอบ 10 ปทีไผานมา  ส าหรับตลาดสัตว์ลีๅยง฿นประทศสหรัฐอมริกา
นัๅน มีการติบตอยางตอนืไอง ดยปรียบทียบมูลคาตลาดสัตว์ลีๅยง฿นป ค.ศ. 2007 กับ                    
ป ค.ศ. 2017 พบวา ติบตขึๅนถึงรຌอยละ 68.35 ละประมาณการวา฿นป ค.ศ. 2018 จะมีมูลคา       
พิไมสูงขึๅนป็น 72.13 พันลຌานหรียญสหรัฐ (Jean Erickson, 2017, 10 January) 

ส าหรับ฿นประทศเทยนัๅนนวนຌมความนิยมลีๅยงสัตว์ลีๅยงพรหลายมากขึๅนชนดียวกัน 
ดย฿นป พ.ศ. 2549 เดຌมีการส ารวจจ านวนสุนัขละมวของเทย พบวามีจ านวน 0.8 ลຌานตัว ละ฿น
ป พ.ศ. 2559 พิไมขึๅนป็นจ านวน 6.7 ลຌานตัว ิกรมปศุสัตว์, 2559, 9 สิงหาคมี สงผล฿หຌสัดสวน
ครัวรือนทีไมีสัตว์ลีๅยงของประทศเทยนัๅนพิไมขึๅนดຌวยชนกัน ดยสัดสวนครัวรือนทีไลีๅยงสุนัขพิไมขึๅน
จาก฿นป พ.ศ. 2555 ทีไคยมีจ านวนรຌอยละ 24.5 ป็นรຌอยละ 34.6 ของประชากรทัๅงหมด ฿นป พ.ศ. 
2559 ชนดียวกับครัวรือนทีไลีๅยงมว พบวา฿นป พ.ศ. 2555 นัๅนมีรຌอยละ 8.5 ของประชากรทัๅงหมด 
ละพิไมป็นรຌอยละ 13.3 ฿นป พ.ศ. 2559 จากความนิยมลีๅยงสัตว์ลีๅยงทีไพิไมขึๅน฿นรอบ  10 ปทีไผาน
มา ท า฿หຌภาพรวมของธุรกิจสัตว์ลีๅยง฿นป พ.ศ. 2560 มีมูลคาถึง 29,300 ลຌานบาท พิไมขึๅนจากป 
พ.ศ. 2559 ถึงรຌอยละ10 อีกทัๅงยังคาดการณ์วาจะติบตประมาณรຌอยละ 10 หรือมูลคาตลาด 
32,000 ลຌานบาท฿นป พ.ศ. 2561 ดຌวย ิขาวสดุ 2561, 9 พฤษภาคมี  

ส าหรับปัจจัยทีไสงผลตอการติบตของธุรกิจสัตว์ลีๅยงดังทีไกลาวขຌางตຌนนัๅน นืไองจาก        
การมีนวนຌมทีไจะตงงานนຌอยลง นิยมอยูป็นสด ละการตงงานตเมมีบุตรมากขึๅน จึงหันมานิยม
ลีๅยงสัตว์ลีๅยงป็นพืไอนคลายหงา  ประกอบกับนวคิดกีไยวกับพฤติกรรมความป็น Pet Parents   
ทีไริไมกิดขึๅน฿นชวงป ค.ศ. 2000 ซึไงการมีพฤติกรรม฿นลักษณะ Pet Parents นัๅน คือทีไดูล           
อา฿จ฿สสัตว์ลีๅยงอยางดีสมือนหนึไงป็นสมาชิก฿นครอบครัว ดยพฤติกรรมความป็น Pet Parents 

จากการวิจัย฿นประทศสหรัฐอมริการะบุวา สัตว์ลีๅยง฿นมุมมองของจຌาของนัๅนถูกก าหนดบทบาท   
ป็นสมาชิกของครอบครัวทีไ฿กลຌชิดมากทีไสุด (So, S. 2012) ฿นขณะทีไประทศเทย ริไมมีนวคิด
กีไยวกับพฤติกรรมความป็น  Pet Parents ชนกัน ดยพบวาสภาพสังคมละวัฒนธรรม฿นปัจจุบัน 
มีคานิยมการยกยองสัตว์ลีๅยงสมือนลูกดຌวยชนกัน  ดยกลุมคนรักสัตว์นัๅนเมเดຌมองวาสัตว์ลีๅยงมี
สถานภาพทีไตไ ากวาคนตมองวาสัตว์ลีๅยงมีสถานภาพทีไเมตางจากคน  (ปัทมา หมือนสมัย, 2557) จะ
สังกตเดຌจากพฤติกรรมของผูຌลีๅยง ดยการสนทนากับสัตว์ลีๅยงทีไมักมีการสรຌางสียงพิศษ฿นการ
สนทนากับสัตว์ลีๅยงสมือนการลีๅยงดใก ดยผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงเดຌก าหนด฿หຌตนองป็นพอหรือม ดຌวย
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ความรักความผูกพันตอสัตว์ลีๅยง ท า฿หຌผูຌลีๅยง฿ชຌจายงินพืไอ฿หຌสัตว์ลีๅยง  มีความสุข ละยินดีทีไจะ
ทุมทงินพืไอ฿ชຌจายเปกับสินคຌาพืไอสัตว์ลีๅยงป็นจ านวนมาก ิGardyn, R, โเเแี  พืไอสดง฿หຌหใน
ถึงการ฿หຌความรัก ดูลอา฿จ฿สสัตว์ลีๅยง  ดยพบวา เมพียงตการดูลอา฿จ฿สตอสัตว์ลีๅยงทานัๅน
ตการ฿ชຌชีวิตดยมีสัตว์ป็นสวนหนึไง฿นชีวิตป็นการสะทຌอนถึงความส าคัญกับสัตว์ลีๅยงทีไมากขึๅน
สอดคลຌองกับการติบตของธุรกิจสัตว์ลีๅยงดຌวย  

จากกระสความนิยม฿นการลีๅยงสัตว์ลีๅยงทีไพิไมขึๅนดังทีไกลาวขຌางตຌนนัๅน ท า฿หຌพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคทีไป็นจຌาของสัตว์ลีๅยงปลีไยนเปจากสมัยกอนมาก นืไองจากผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงนัๅนกิดความรัก 
ความผูกพันตอสัตว์ลีๅยงละ฿หຌความส าคัญกับการดูลสัตว์ลีๅยง ซึไงนับวาป็นปรากฏการณ์            
ของการปลีไยนปลงดຌานการตลาดเมนຌอย พราะกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรม ทัศนคติ ละ
ความสน฿จของผูຌบริภคกลุมนีๅตกตางจากผูຌบริภคกลุมอืไนป็นอยางมาก จนสามารถปรียบเดຌกับ
ป็นสวนบงตลาด฿หมทีไนักการตลาดตຌองศึกษาพืไอก าหนดกลยุทธ์฿นการสืไอสาร฿หຌขຌาถึงผูຌบริภคเดຌ  

ดยทีไผานมานัๅนเดຌมีการความพยายาม฿นการขຌาถึงกลุมผูຌบริภคทีไลีๅยงสัตว์ลีๅยง ดยมี
งานวิจัย กีไ ยวกับพฤติกรรมการซืๅ อล ะ฿ชຌบริการสินคຌา กีไ ยวกับสัตว์ ลีๅ ยง  อาทิ  อาหาร                      
สัตว์ลีๅยงุ รຌานอาบนๅ าตัดขนสัตว์ลีๅยง ป็นตຌน ตยังเมมีผูຌวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของ    
ผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงอง เมวาจะป็น ทีไพักอาศัย รถยนต์ ละสินคຌาอุปภคบริภคตาง โ  ทีไค านึงถึง      
สัตว์ลีๅยง฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาดຌวย ผูຌวิจัยจึง฿หຌความสน฿จวาสัตว์ลีๅยงทีไปรียบสมือนสมาชิก฿น
ครอบครัวนัๅน สงตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌานอกหนือจากสินคຌาของสัตว์ลีๅยงอยางเร   ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการธุรกิจตาง โ น าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการวางผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงการสืไอสาร
พืไอตอบสนองกลุมผูຌบริภคทีไลีๅยงสัตว์ลีๅยงทีไป็นกลุมผูຌบริภคทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไองเดຌ 
รวมถึงพืไอป็นประยชน์฿นดຌานการพิไมความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พืไอศึกษาปัจจัยสวนบุคคล ระดับพฤติกรรมความป็น Pet Parents รูปบบการด านินชีวิต 

ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคกลุม Pet Parents 

2. พืไอศึกษาความตกตางระหวางปัจจัยสวนบุคคลทีไมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet 

Parents  รูปบบการด านินชีวิตละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคกลุม Pet Parents 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางระดับพฤติกรรมความป็น Pet Parents รูปบบการด านิน
ชีวิต ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคกลุม Pet Parents  
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วิธีการด านินการวิจัย 

การศึกษานีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล ดยท าการสุมตัวอยางดຌวยวิธีการสุมตัวอยางฉพาะจาะจง ิPurposive Sampling) กับผูຌลีๅยง
สัตว์ลีๅยง ดยท าการสรຌางบบสอบถามออนเลน์บนหนຌาวใบเซต์ http://doc.google.com ละ
บงปันลิงก์บบสอบถามออนเลน์ฉพาะ฿นกลุมฟซบุຍกหมวดสัตว์ทัไวเปละสัตว์ลีๅยงทีไสอดคลຌองกับ
กลุมตัวอยางทีไตຌองการศึกษาทานัๅน ละเดຌด านินการกใบขຌอมูล฿นชวงวันทีไ 25 – 30 มษายน 2561 

จ านวน 480 คน  ดยมีขอบขตดຌานตัวปรคือ ปัจจัยสวนบุคคล , พฤติกรรมความป็น                   

Pet Parents, รูปบบการด านินชีวิต ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา มืไอท าการกใบรวบรวมขຌอมูลละ
ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลรียบรຌอยลຌว เดຌท าการวิคราะห์ขຌอมูลซึไงสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ขຌอมูลการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงพรรณาละสถิติชิงอຌางอิง  

ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ มีจ านวน 480 คน ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง 
รຌอยละ 86.7 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดป็นรຌอยละ 33.5 รองลงมาคือ  อายุระหวาง 41 - 50 ป 
คิดป็นรຌอยละ 32.5  สวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 58.3  ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทอกชน คิดป็นรຌอยละ 39.8 ซึไงรຌอยละ 47.1  มีรายเดຌ 15,000 - 30,000 บาท มี
สถานภาพสด  คิดป็นรຌอยละ 45.6  ดยพักอาศัยกับพอม  คิดป็นรຌอยละ 62.9 ละลักษณะทีไพัก
บบบຌานดีไยว รຌอยละ 50.8 ดยกลุมตัวอยางรຌอยละ 60.0  ลีๅยงสุนัข รองลงมาลีๅยงมว รຌอยละ 
36.0 ซึไงมีจ านวนสัตว์ลีๅยงทีไลีๅยงจ านวน 2-4 ตัว คิดป็นรຌอยละ 42.5 

2. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents ของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความป็น Pet Parents ดยรวมอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย 3.94 

มืไอพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวามีพฤติกรรม ฿นระดับมากทีไสุด อันดับรกคือ รูຌสึกวาสัตว์ลีๅยง     
ป็นหนึไง฿นสมาชิกครอบครัว ิดใก / ลูก / พีไนຌอง ี มีคาฉลีไย 4.66 รองลงมาคือ การพูดคุยกับสัตว์
ลีๅยงหมือนพูดคุยกับคน มีคาฉลีไย  4.63  ถัดมาคือการอยปากบอกรักสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย  4.34 

ละล าดับทีไ 4 คือ การลารืไองสัตว์ลีๅยง฿หຌคน฿นครอบครัวละพืไอนฟัง มีคาฉลีไย 4.30  นอกจากนีๅ
ยังมีพฤติกรรม ฿นระดับมาก เดຌก การกลับบຌานรใวกวาปกติ คาฉลีไย 4.00  , การ฿หຌสัตว์ลีๅยงอาบนๅ า
ตกตงขนอยูสมอ มีคาฉลีไย  3.88  ละ฿หຌสัตว์ลีๅยงนอนบนตียงดียวกัน คาฉลีไย  3.74 พฤติกรรม 
฿นระดับปานกลาง เดຌก การตงตัว฿หຌสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย  3.36 , การ฿หຌของขวัญพิศษ/จัดงานลีๅยง
฿หຌสัตว์ลีๅยง฿นอกาสพิศษ มีคาฉลีไย  3.26  ละการ฿หຌสัตว์ลีๅยงลียกຌม คาฉลีไย 3.26  

3. ปัจจัยรูปบบการด านินชีวิตของกลุมตัวอยาง 
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ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ มีรูปบบการด านินชีวิต ดຌานกิจกรรม อยู฿นระดับปานกลาง    
มีคาฉลีไย 3.23  ดຌานความสน฿จ อยู฿นระดับมาก  มีคาฉลีไย 4.01 ละ ดຌานความคิดหในกีไยวกับ  
การลีๅยงสัตว์ลีๅยง อยู฿นระดับมากทีไสุด มีคาฉลีไย 4.44 สวนดຌานความคิดหในกีไยวกับการซืๅอสินคຌา   
ทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง กใอยู฿นระดับมากทีไสุด มีคาฉลีไย 4.32   

ดຌานกิจกรรม พบวา รูปบบการด านินชีวิตดຌานกิจกรรม ฿นระดับมาก คือ การ฿ชຌวลาวางกับ
สัตว์ลีๅยงทีไบຌานพืไอท ากิจกรรมรวมกัน ชน การฝຄกสัตว์ลีๅยง , การพูดคุย มีคาฉลีไย 4.14 รองลงมาคือ 
มักชอบเปชຌอปปຂ้งสินคຌาของสัตว์ลีๅยงมากกวาสินคຌาของตัวอง มีคาฉลีไย   3.69  ดยล าดับทีไ 3 นัๅน 
อยู฿นระดับปานกลาง คือ การหาอกาสเปพักผอนดยพาสัตว์ลีๅยงเปตามสถานทีไตาง โ , งานมีทติๅง 
กลุมสัตว์ลีๅยงทีไป็นสมาชิก , งานสดงสินคຌากีไยวกับสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย  2.91 รวมถึงการออกก าลัง
กายทีไสัตว์ลีๅยงสามารถมีสวนรวมดຌวยเดຌ คาฉลีไย 2.87 ละสุดทຌายการพาสัตว์ลีๅยงเปท ากิจกรรม฿น
ชีวิตประจ าวันดຌวยสมอ ชน ชอปปຂง, ติดตอธุระ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม฿นระดับนຌอย คาฉลีไย 2.53 

ดຌ านความสน฿จ  พบว า  กลุ มตั วอย า งมี รู ปบบการด า นินชี วิ ตดຌ านความสน฿จ                        
ทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด  อันดับ 1 คืออานขຌอมูลกีไยวกับการดูลสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย 4.20 รองลงมาคือ 
ติดตามพจ฿น Social Network พืไอติดตามขาวสารกีไยวกับการดูลสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย  4.12  

ล าดับทีไ 3 คือ สน฿จสืไอทีไมีรืไองราวกีไยวกับสัตว์ลีๅยง ชน วิดีอคลิป , ภาพยนตร์ , ฆษณา คาฉลีไย  

4.10   ล าดับทีไ 4 คือ สน฿จสินคຌาละบริการทีไท า฿หຌสามารถดูลสัตว์ลีๅยงเดຌดีขึๅน มีคาฉลีไย 

3.98  ละล าดับทีไ 5 สน฿จกิจกรรมกีไยวกับสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไย 3.66     

ดຌานความคิดหในกีไยวกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยง พบวา ระดับมากทีไสุดคือหในดຌวยกับการบังคับ฿ชຌ 
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมละการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีคาฉลีไย 4.57 รองลงมาคือ 
ภาคภูมิ฿จละพอ฿จ฿นการลีๅยงสัตว์ลีๅยง คาฉลีไย  4.54  ชนดียวกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยงชวย฿หຌรูຌสึก
ผอนคลายละท า฿หຌมีนิสัยอบอຌอมอารี ล าดับทีไ 4 สัตว์ลีๅยงคือสวนติมตใมชีวิต คาฉลีไย  4.10 ละ
ล าดับทีไ 5 การลีๅยงสัตว์ลีๅยงท า฿หຌกิดการพบพืไอน฿หม คาฉลีไย 4.05 ซึไงอยู฿นระดับมาก 

ดຌานความคิดหในกีไยวกับการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง พบวา  สินคຌาทีไลือกซืๅอควรป็น
มิตรตอสัตว์ลีๅยง มีคาฉลีไยมากทีไสุดคือ 4.51 รองลงมาคือ หในวาควรบงงินเวຌส าหรับคา฿ชຌจาย฿น
การดูลสัตว์ลีๅยงสมอ  มีคาฉลีไย  4.40  ล าดับทีไ 3 คือ หในวาสินคຌาทีไอาจสงผลสียกับสัตว์ลีๅยงป็น
สินคຌาทีไอันตราย มีคาฉลีไย  4.29  ละล าดับ ทีไ 4 คือ สินคຌาทีไป็นมิตรตอสัตว์ลีๅยงป็นสินคຌาทีไมี
คุณภาพมากกวาสินคຌาอืไน฿นประภทดียวกัน คาฉลีไย  4.26  ล าดับทีไ 5 หในวาสินคຌาทีไป็นมิตรตอ
สัตว์ลีๅยงมีราคาสูงตคุຌมคามืไอทียบกับความปลอดภัยของสัตว์ลีๅยง คาฉลีไย 4.13  
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4. พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาดยรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.84 มืไอพิจารณา
พฤติกรรมยอย พบวามีพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา฿นระดับมากทีไสุด อันดับ 1 คือ หากมีอกาสจะลือก
ซืๅอ/ชา ทีไพักอาศัยทีไสามารถลีๅยงสัตว์ลีๅยงเดຌ มีคาฉลีไย 4.32 รองลงมามีพฤติกรรม฿นระดับมากคือ 
จะลือกซืๅอยานพาหนะทีไ นืๅอทีไ พียงพอส าหรับครอบครัวรวมถึงสัตว์ลีๅยงดຌวยหากมีอกาส 
คาฉลีไย  4.19 ถัดมาป็นการลือก฿ชຌบริการสถานทีไทีไสามารถน าสัตว์ลีๅยงขຌาเดຌ มีคาฉลีไย 4.12 

ล าดับทีไ 4 การซืๅอฟอร์นิจอร์ตกตงบຌานทีไออกบบมาพืไอสัตว์ลีๅยง  คาฉลีไย 3.93 ละล าดับทีไ 5  
มีนวนຌมทีไจะซืๅอสินคຌาทคนลยีทีไท า฿หຌสังกตหรือสืไอสารกับสัตว์ลีๅยงเดຌ ชน กลຌองวงจรปຂด
คาฉลีไย 3.91 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents รูปบบการด านินชีวิต 
ประกอบดຌวย ดຌานกิจกรรม ดຌานความสน฿จ ดຌานความคิดหใน ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา 

ปัจจัยสวนบุคคล 
พฤติกรรม 

Pet Parents 

รูปบบการด านินชีวิต พฤติกรรม 

การซืๅอ กิจกรรม ความสน฿จ ความคิดหใน 

1. พศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

2. อายุ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 

3. ระดับการศึกษา ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

4. รายเดຌ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. อาชีพ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

6. สถานภาพ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

7. ลักษณะทีไพักอาศัย ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

8. ลักษณะการพักอาศัย ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

9. ชนิดของสัตว์ลีๅยง ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

10. จ านวนสัตว์ลีๅยง ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
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2. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents มีผลตอปัจจัยดຌานรูปบบการด านินชีวิต 
ประกอบดຌวย ดຌานกิจกรรม ดຌานความสน฿จ ดຌานความคิดหใน  

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยรูปบบการด านินชีวิต 

พฤติกรรมความป็น Pet Parents 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

1)  ดຌานกิจกรรม 0.666*** 0.000 มาก 

2)  ดຌานความสน฿จ 0.530*** 0.000 ปานกลาง 

3)  ดຌานความความคิดหใน 0.552*** 0.000 ปานกลาง 

    3.1) การลีๅยงสัตว์ลีๅยง 0.563*** 0.000 ปานกลาง 

    3.2) การซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง 0.481*** 0.000 ปานกลาง 

3. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา  

ความสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

พฤติกรรมความป็น Pet Parents 0.553*** 0.000 ปานกลาง 

4. ปัจจัยดຌานรูปบบการด านินชีวิต ประกอบดຌวย ดຌานกิจกรรม ดຌานความสน฿จ ดຌานความคิดหใน มี
ผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา 

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยรูปบบการด านินชีวิต 

พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

1)  ดຌานกิจกรรม 0.512*** 0.000 ปานกลาง 

2)  ดຌานความสน฿จ 0.570*** 0.000 ปานกลาง 

3)  ดຌานความความคิดหใน 0.555*** 0.000 ปานกลาง 

    3.1) การลีๅยงสัตว์ลีๅยง 0.518*** 0.000 ปานกลาง 

    3.2) การซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง 0.531*** 0.000 ปานกลาง 
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อภิปรายผล 

1. ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents  

 ผลการวิจัย พบวา พศทีไตกตางกันนัๅนมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents ทีไตกตาง
กัน ดยกลุมตัวอยางทีไป็นพศหญิงนัๅน มีพฤติกรรมความป็น Pet Parents ตกตางกับกลุมตัวอยาง
ทีไป็นพศชาย สอดคลຌองกับ Ramirez, M. (2006) ทีไพบวา ผูຌหญิงมักสดงออกถึงความรักทีไมีตอสัตว์
ตางจากผูຌชาย สวนดຌานรายเดຌตกตางกันนัๅนมีผลตอพฤติกรรม  ความป็น Pet Parents ตกตางกัน
ชนกัน ดยพบวากลุมผูຌทีไมีรายเดຌ 60,000 บาทขึๅนเป มีพฤติกรรมความป็น Pet Parents นຌอยทีไสุด  

สามารถวิคราะห์เดຌวาผูຌทีไมีรายเดຌ 60,000 บาทขึๅนเปมีต าหนงงานทีไตຌองมีความรับผิดชอบมากกวาผูຌ
มีรายเดຌนຌอยกวา ซึไงมีความสัมพันธ์กับวลา พราะรายเดຌทีไมากขึๅนสงผล฿หຌมีจ านวนชัไวมงการท างาน
ทีไพิไมขึๅนดຌวย ิจษฎา งินดี, & ปຂยะลักษณ์ พุทธวงศ์, 2013) วลา฿นการดูลสัตว์ลีๅยงนຌอยลงสงผล
฿หຌพฤติกรรมความป็น Pet Parents นຌอยลงดຌวย นอกจากนีๅยังพบวาลักษณะการพักอาศัยทีไตกตาง
กันกใมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents ทีไตกตางกันดຌวยชนกัน ดยพบวาคนทีไพักคนดียว
จะมีพฤติกรรมความป็น Pet Parents มากกวา พักอาศัยกับพอม สอดคลຌองกับ Boston, L. Y. 

(2014) พบวากลุมตัวอยางทีไอาศัย฿นครอบครัวหรือมีลูกอายุตไ ากวา 18 ป จะมีพฤติกรรมการดูลสัตว์
ลีๅยงละก าหนดบทบาทความป็นลูก฿หຌกับสัตว์ลีๅยงคอนขຌางนຌอย ส าหรับชนิดของสัตว์ลีๅยงทีไ
ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents ตกตางกันนัๅน สอดคลຌองกับวใบเซต์ 
hunch.com ทีไกลาววา ผูຌลีๅยงสุนัขจะพูดคุยกับสัตว์ลีๅยงของตนองมากกวาผูຌลีๅยงมว  Hunch, 

2012,4 October) ดยงานวิจัยครัๅงนีๅพบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ลักษณะทีไพัก
อาศัยละจ านวนของสัตว์ลีๅยงทีไตางกันมีผลตอพฤติกรรมความป็น Pet Parents เมตางกัน พราะ
การลีๅยงสัตว์ลีๅยงนัๅนท า฿หຌผูຌลีๅยงรูຌสึกมีความสุข การสดงออกถึงความรักทีไมีตอสัตว์ลีๅยงนัๅนจึงป็น
สิไงทีไผูຌลีๅยงตใม฿จกระท า สอดคลຌองกับ So, S. (2012) ทีไกลาววาการสดงออกซึไงความรักทีไมีตอ   

สัตว์ลีๅยงป็นสิไงทีไจຌาของพึงกระท า พฤติกรรมความป็น Pet Parents จึงเมตกตางกัน 

2. ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอรูปบบการด านินชีวิต  

 ผลการวิจัยพบวา พศทีไตกตางกันนัๅนมีผลตอรูปบบการด านินชีวิตของผูຌบริภคกลุม Pet 

Parents ทีไตกตางกัน ทัๅงดຌานกิจกรรม ความสน฿จ ละความคิดหใน ดยกลุมตัวอยาง                   

ทีไป็นพศหญิงนัๅนจะ฿หຌสัตว์ลีๅยงมีสวนรวมกับชีวิตประจ าวันสงผล฿หຌมีรูปบบการด านินชีวิต          

ทีไกีไยวขຌองกับสัตว์ลีๅยงมากกวาพศชาย สอดคลຌองกับ ริรืองรอง รัตนวิเลสกุล ิ2543) พบวา 
นักศึกษาหญิงมีการสดงออกถึงการมีสวนรวมกับกิจกรรม฿นมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาชาย   
สวนดຌานระดับการศึกษาทีไตกตางกันนัๅน มีผลตอความคิดหในทีไตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางทีไมี
ระดับการศึกษาสูงกวาจะมีระดับความคิดหในทีไดຌานการดูลสัตว์ลีๅยงละการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึง    

สัตว์ลีๅยงมากกวากลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาตไ ากวา นืไองจากผูຌทีไมีการศึกษาสูงมักป็นคนทีไมี
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ความรูຌกวຌางขวางมากกวา ท า฿หຌการติดตามขาวสารกีไยวกับสัตว์ลีๅยงละการวิคราะห์ถึง
คุณประยชน์ระหวางสินคຌาทัไวเปละสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยงกอนตัดสิน฿จซืๅอนัๅนมากเปดຌวย 
สอดคลຌองกับ ฑีฆายุ ชียงทา ิ2556) พบวา พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌนัๅนมีผลตอ
รูปบบการด านินชีวิตชองผูຌทีไ฿ชຌบัตรรบบิท ชนดียวกับผลการวิจัยทีไพบวา รายเดຌตกตางกันนัๅน      

มีผลตอรูปบบการด านินชีวิต ทัๅง 3 ดຌานตกตางกันชนกัน ดยพบวากลุมผูຌทีไมีรายเดຌ 15,000 - 

30,000 บาท มีรูปบบการด านินชีวิตทีไสัตว์ลีๅยงทีไสวนรวมมากทีไสุด ซึไงคาดวานาจะป็นรายเดຌของ
กลุมคนริไมตຌนท างานจนถึงระดับกลาง ภาระความรับผิดชอบเมมาก ท า฿หຌยังสามารถทุมทวลา      

เปกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยงเดຌ สงผล฿หຌรูปบบการด านินชีวิตทีไสัตว์ลีๅยงทีไสวนรวมจึงมากทีไสุด ดยการ
วิจัยครัๅงนีๅพบวาอายุ อาชีพ สถานภาพ ลักษณะทีไพักอาศัยละจ านวนของสัตว์ลีๅยงทีไตกตางกัน       

มีผลตอรูปบบการด านินชีวิตเมตกตางกัน หตุทีไผลการวิจัยป็นชนนีๅป็นพราะการมีสัตว์ลีๅยงป็น
สมาชิก฿นครอบครัวป็นสวนหนึไงของรูปบบการด านินชีวิตนัๅน ความตกตางของอายุ  อาชีพ 
สถานภาพ ลักษณะทีไพักอาศัย  ละจ านวนของสัตว์ลีๅยงจึงเมป็นอุปสรรค นอกจากนีๅยังพบวา
ลักษณะการพักอาศัยทีไตกตางกันกใมีผลตอความสน฿จทีไตกตางกันดຌวย สวนชนิดของสัตว์ลีๅยง        

ทีไตกตางกันนัๅนมีผลตอรูปบบการด านินชีวิต ดຌานกิจกรรมทีไตกตางกัน คือ คนทีไลีๅยงสุนัขนัๅนมี
การท ากิจกรรมรวมกับสัตว์ลีๅยงมากกวาคนทีไลีๅยงมว สอดคลຌองกับวใบเซต์ hunch.com ทีไพบวา      
ผูຌลีๅยงสุนัขมักท ากิจกรรมรวมกับสุนัข ฿นขณะทีไผูຌลีๅยงมวนัๅนมักเมคอยมีกิจกรรมรวมกับมวทาเหร 
(Hunch. 2012, 4 October) 

3. ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา  

 ผลการวิจัยดຌานปัจจัยสวนบุคคล พบวา พศ อายุ ละรายเดຌทีไตกตางกันนัๅนมีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาทีไตกตางกัน ซึไงขัดยຌงกับ บญจวรรณ สาวรัตน์ ิ2556) พบวา              
พศทีไตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซืๅออาหารสัตว์ลีๅยงเมตกตางกัน ซึไงงานวิจัยนีๅขัดยຌงกับ
งานวิจัยดังกลาวมาจากอาหารสัตว์ลีๅยงนัๅนป็นสินคຌาจ าป็นของผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยง ฿นขณะทีไงานวิจัย
ครัๅงนีๅเดຌศึกษาถึงพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌลีๅยงองตมีการค านึงถึงสัตว์ลีๅยงประกอบการ
ตัดสิน฿จดຌวย ซึไงจากการปรียบทียบปัจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ละรายเดຌทีไตกตางกันของ    
กลุมตัวอยางมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาตกตางกันนัๅนมีความสัมพันธ์กันคือ ผูຌมีอายุละรายเดຌ
นຌอยกวามีพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยงมากกวาผูຌทีไมีอายุละรายเดຌมากกวา สามารถ
วิคราะห์เดຌวา กลุมตัวอยางทีไมีอายุละรายเดຌมากกวา มีภาระความรับผิดชอบมากกวาสงผล฿หຌ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยงนຌอยกวา  สวนปัจจัยสวนบุคคลดຌานอืไนทีไตกตางกันนัๅนมี
ผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาเมตกตางกัน 
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4. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents กับรูปบบการด านินชีวิต 

 ผลการวิจัยพืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมความป็น Pet Parents กับรูปบบ
การด านินชีวิต พบวา พฤติกรรมความป็น Pet Parents นัๅนมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านิน
ชีวิต ดຌานกิจกรรมมากทีไสุด ดยกลุมตัวอยางหในวาสัตว์ลีๅยงนัๅนป็นสมาชิก฿นครอบครัว จึงมักพูดคุย
กับสัตว์ลีๅยงละบอกรักหมือนคน รวมถึงมักลารืไองสัตว์ลีๅยง฿หຌกับพืไอนละคนรูຌจัก ฟังสมอ ละ
ยังมีการ฿หຌวลากับสัตว์ลีๅยงดຌวยการกลับบຌานรใวกวาปกติ ละการดูลความสะอาดดຌวยการ฿หຌ    
สัตว์ลีๅยงอาบนๅ าตัดขนอยูสมอ รวมถึงการอนุญาต฿หຌสัตว์ลีๅยงนอนบนตียงดียวกัน ซึไงพฤติกรรม
หลานีๅสะทຌอน฿หຌหในถึงรูปบบการด านินชีวิตทีไชืไอมยงกัน ดยพบวากลุมตัวอยางมีรูปบบการ
ด านินชีวิต ดຌานกิจกรรม มากทีไสุดคือ การ฿ชຌวลาวางกับสัตว์ลีๅยงทีไบຌานพืไอพูดคุยละฝຄกสัตว์ลีๅยง 
สอดคลຌองกับ Libbon, R. P. (2000) พบวาผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงทองทีไยวดยเมมีสัตว์ลีๅยงเปดຌวย          
มีนวนຌมลดลง นืไองจากสถานทีไพักทีไอนุญาต฿หຌสัตว์ลีๅยงขຌาพักนัๅนมีนຌอย ท า฿หຌผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงนัๅน
มักอยูบຌาน฿นวันหยุดกับสัตว์ลีๅยง 

 สวนรูปบบการด านินชีวิต ดຌานความสน฿จนัๅน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยดຌานพฤติกรรม 
ความป็น Pet Parents ชนกัน ซึไงสอดคลຌองกับ Berkman, H., & Gilson, W. (1974) ทีไกลาววา 
การระบุถึงตัวตนทีไชัดจนของบุคคลนัๅนจากการกระท าตามความสน฿จตอรืไองตาง โ จะสามารถ     
ท า฿หຌกิดรูปบบการด านินชีวิตตามความสน฿จหลักของชีวิต ซึไง฿นงานวิจัยนีๅกลุมตัวอยางมีความป็น 
Pet Parents จึงมีความสน฿จกีไยวกับสัตว์ลีๅยงละการดูลสัตว์ลีๅยง฿หຌดีขึๅน  

 นอกจากนีๅพฤติกรรมความป็น Pet Parents ยังมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านินชีวิต 
ดຌานความคิดหในดຌวย ดยงานวิจัยเดຌบงความคิดหในออกป็น 2 ลักษณะยอย คือ  ความคิดหใน
กีไยวกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยง ละความคิดหในกีไยวกับการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง   ซึไงมี
ความสัมพันธ์฿นระดับมากทีไสุด ทัๅง 2 ลักษณะ สอดคลຌองกับ Donna Chicone (2015) ทีไพบวา        
ผูຌลีๅยงนัๅนมีทัศนคติกับสัตว์ลีๅยงป็นหนึไง฿นสมาชิกของครอบครัวทีไตຌอง฿หຌความอา฿จ฿ส   ค านึง
ถึงสวัสดิภาพละพรຌอมทุมทก าลังทรัพย์ตอการรับผิดชอบสัตว์ลีๅยง ซึไงกลุมตัวอยางของงานวิจัย      
มีความคิดหในเป฿นทิศทางดียวกัน ดยระดับความคิดหในกีไยวกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยงทีไมากทีไสุดคือ 
หในดຌวยกับการบังคับ฿ชຌ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมละจัดการสวัสดิภาพสัตว์ลีๅยง ความคิดหใน
กีไยวกับการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยงคือ สินคຌาทีไจะลือกซืๅอนัๅนควรป็นมิตรตอสัตว์ลีๅยง ดยมีการ
บงงินเวຌส าหรับป็นคา฿ชຌจาย฿นการดูลสัตว์ลีๅยงสมอ 
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5. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมความป็น Pet Parents มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา  

 ผลการวิจัยพืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมความป็น Pet Parents กับ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา พบวาพฤติกรรมความป็น Pet Parents มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอ
สินคຌาอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 สอดคลຌองกับยุพิน หะสัน ิ2546) พบวาผูຌบริภคทีไมี
ความรูຌรืไองอาหารฮาลาลมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรมการบริภคอาหารฮาลาล ดยพบวา
สินคຌาทีไกลุมตัวอยางมีนวนຌมทีไจะกิดพฤติกรรมการซืๅอดยค านึงถึงสัตว์ลีๅยงมากทีไสุด 3 อันดับคือ 
ทีไพักอาศัย , ยานพาหนะ ละสถานทีไทีไสามารถน าสัตว์ลีๅยงขຌาเดຌ ซึไงสอดคลຌองกับ Kent, J. L., & 

Mulley, C. (2017) พบวา ผูຌลีๅยงสัตว์ลีๅยงมีนวนຌมทีไจะซืๅอรถยนต์ป็นของตัวองพืไอ฿หຌสามารถพา
สัตว์ลีๅยงดินทางเปกับจຌาของเดຌ฿นทุกทีไทีไตຌองการ ชนดียวกับ Carr, N., & Cohen, S. (2009)       
ทีไพบวา จຌาของสุนัขนัๅนตຌองการทีไจะ฿ชຌวันหยุดพักผอนกับการเปทองทีไยวทีไมีสุนัขเปดຌวย ดยจะ฿ชຌ
บริการรงรมทีไสุนัขสามารถขຌาพักเดຌทานัๅน หากเมสามารถขຌาพักเดຌกใลือกทีไจะพักผอนอยูบຌาน   
จะหในวาสินคຌาละบริการทีไกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅนัๅนมีนวนຌมทีไจะมีพฤติกรรมการซืๅอนัๅน 
ป็นสินคຌาหลักทีไมีการ฿ชຌรวมกันของครอบครัวรวมถึงสัตว์ลีๅยงดຌวย นืไองจากผูຌบริภคจ าป็นตຌอง
พิจารณาถึงความคุຌมคาละประยชน์คอนขຌางมาก ผูຌบริภคทีไมีพฤติกรรมความป็น Pet Parents สูง
จึงมีการตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางจากผูຌบริภคทัไวเป  

6. ปัจจัยดຌานรูปบบการ฿ชຌชีวิต มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา 

 ผลการวิจัยพืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยดຌานรูปบบการด านินชีวิต กับ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา พบวาปัจจัยดຌานพฤติกรรมการซืๅอสินคຌานัๅนมีความสัมพันธ์กับรูปบบการ
ด านินชีวิต ดຌานความสน฿จมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับ ชัญญา ชีนิมิต ละพัชนี ชยจรรยา ิ2559)    
ทีไพบวารูปบบการด านินชีวิตของกลุม Healthy ตามกระส ทีไขณะนัๅนมีความสน฿จกีไยวกับอาหาร
พืไอสุขภาพมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออาหารออร์กนิคออนเลน์  ซึไง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅกลุมตัวอยาง        
มีความสน฿จ฿นการหาขຌอมูลกีไยวกับการดูลสัตว์ลีๅยงทาง Social Network รวมถึงฆษณา ละ
สน฿จสินคຌาละบริการทีไสามารถดูลสัตว์ลีๅยงเดຌดีขึๅน สอดคลຌองกับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา       
กีไยวพันสูง จ าป็นตຌองมีการหาขຌอมูลกอนการตัดสิน฿จซืๅอ   

 ส าหรับดຌานความความคิดหใน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา ดยงานวิจัยเดຌบง
ความคิดหในออกป็น 2 ลักษณะ คือ ความคิดหในกีไยวกับการลีๅยงสัตว์ลีๅยง ละความคิดหใน
กีไยวกับการซืๅอสินคຌาทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง   ซึไงมีความสัมพันธ์฿นระดับมากทีไสุดทัๅง 2 ลักษณะ          

ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Gardyn, R (2001) พบวากลุมตัวอยางมีความรูຌสึกตอสัตว์ลีๅยง
ปรียบสมือนสมาชิก฿นครอบครัว ท า฿หຌพวกขายินดีทีไจะทุมทงินพืไอ฿ชຌจายเปกับสินคຌาพืไอกา ร
ดูลสัตว์ลีๅยงป็นจ านวนมาก ดยทีไพวกขาหในวาการทุมทงินพืไอสัตว์ลีๅยงนีๅป็นสิไงทีไหมาะสม   
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 อีกทัๅงดຌานกิจกรรม กใมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาชนกัน ซึไงสอดคลຌองกับ 
กังสดาล ศิษย์ธานนท์ ละพรพรรณ ประจักษ์นตร ิ2559) พบวา รูปบบการด านินชีวิตของกลุมทีไ
ตามกระสนิยมทีไมีกิจกรรมหลักป็นการติดตามสืไอออนเลน์ มีผลตอความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการ
ดຌานการทองทีไยวทีไรับรูຌจากการดูรีวิว ดย฿นงานวิจัยครัๅงนีๅกลุมตัวอยางมักมีกิจกรรมรวมกับสัตว์ลีๅยง
ทีไบຌานจะหในวาสัมพันธ์กับการค านึงถึงสัตว์ลีๅยง฿นการซืๅอทีไพักอาศัยของกลุมตัวอยาง 

 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย 
1. จากการวิจัยพบวา พศ อายุ ละรายเดຌ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความป็น  Pet 

Parents รูปบบการด านินชีวิต ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค ผูຌประกอบการควรออกบบ
รูปบบการสืไอสารทางการตลาดทีไมีนืๅอหาทีไตกตางกันส าหรับพศชายละพศหญิง฿นตามตละ
ชวงอายุรวมถึงกลุมรายเดຌดຌวย พืไอทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌมากทีไสุด 

2.  จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมความป็น Pet Parents มีความสัมพันธ์กับรูปบบ          
การด านินชีวิต ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค ดยสินคຌาประภทกีไยวพันสูงป็นสินคຌาทีไผูຌบริภค
มีการค านึงถึงสัตว์ลีๅยงประกอบการตัดสิน฿จดຌวย ดังนัๅนผูຌประกอบการทีไกีไยวกับธุรกิจสินคຌาประภท
กีไยวพันสูงละตຌองการทีไจะขຌาถึงผูຌบริภคกลุมนีๅ ควรออกบบรูปบบการสืไอสารทีไมีนืๅอหาทีไ          
฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับประยชน์ทีไมีตอสัตว์ลีๅยงดຌวย พืไอทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภค     
กลุมนีๅเดຌมากทีไสุด 

3. จากการวิจัยพบวา รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอของ
ผูຌบริภค ดยรูปบบการด านินชีวิต ดຌานความคิดหในนัๅนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอของ
ผูຌบริภคดຌวย ผูຌประกอบการควรออกบบการสืไอสารภาพลักษณ์ตราสินคຌาทีไป็นมิตรตอสัตว์ลีๅยง 
รวมถึงการสดงจุดยืนทีไตຌองการน าสนอสินคຌาละบริการทีไค านึงถึงสัตว์ลีๅยง พืไอทีไจะสามารถขຌาถึง
ผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌมากทีไสุด 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

1. ควรมีการทดสอบตัวปรดຌานการจ านกกลุมผูຌบริภค Cluster Analysis  ฿นคຌนหา
ความจ าพาะจาะจงดยละอียดของผูຌบริภคกลุมยอย จนสามารถก าหนด Persona ของผูຌบริภคเดຌ 
พืไอทีไจะสามารถท า฿หຌผูຌประกอบการน าขຌอมูลทีไเดຌเปวางผนทีไถูกตຌองละมนย ามากยิไงขึๅน 

2. ควรมีศึกษาอิสระทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา฿หຌมากขึๅนกวานีๅ พืไอดูวาตัวปร฿ด
นาจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซืๅอ นอกหนือจากปัจจัยทีไเดຌศึกษา฿นงานวิจัยครัๅง ชน บุคลิกภาพ 
สังคมวัฒนธรรมการปຂดรับสืไอของผูຌบริภคดຌวย 
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