
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เลขท่ีค ำขอ      . หมำยเลขผูส้มัคร 
วัน เดือน ปี   .

แบบย่ืนค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*) ที่อยู่ท่ีจัดส่ง
เอกสาร และ

สามารถติดต่อได้

 ที่อยู่ปัจจุบัน         ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่สถานทีท่ างาน 

/ 

C B - -     รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ  .
ต ำแหน่ง            .

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้ำรำชกำร  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
 พนักงำนเอกชน   ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว   
 นักศึกษำ     อื่นๆ   . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร) หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ                .  
สาขา                  วิจัยและพัฒนำ                   อาชีพ    นักวิจัย   ชั้น     8       .  

ประวัติผู้สมัคร
1 3 - 0 4 - 1 9 8 6 นาย     นาง      นางสาว  วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                         อายุ      36       ปี 

(*)ชื่อ          อทิตยำ   นามสกุล                บัวศรี         ศาสนา    พุทธ     สัญชาติ    ไทย     . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงช่ือกับนำมสกุล) 

A T I D T A Y A B O U S R I 

1 - 7 1 0 6 - 0 0 0 8 2 - 9 2 - 1(*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

(*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ที่อยู่     146/18 หมู่บ้ำนอินนิซิโอ 4   หมู่ที ่  3      ตรอก/ซอย        2   ถนน    ส ำเร็จพัฒนำ           .  
1 1 1 3 0ต ำบล/แขวง        ศำลำกลำง         อ ำเภอ/เขต    บำงกรวย     จังหวัด     นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์

0 9 2 5 3 5 4 4 9 7(*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์      atidtaya.bo@ssru.ac.th  . 

 ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่     146/18 หมู่บ้ำนอินนิซิโอ 4   หมู่ที ่  3      ตรอก/ซอย        2          ถนน    ส ำเร็จพัฒนำ   . 

1 1 1 3 0ต ำบล/แขวง        ศำลำกลำง         อ ำเภอ/เขต    บำงกรวย     จังหวัด     นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์

0 9 2 5 3 5 4 4 9 7 เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)      มหำวิทยำลัยรำขภฏัสวนสุนันทำ             . 
หน่วยงำน   มหำวิทยำลัยรำขภัฏสวนสุนันทำ   ที่อยู่      .1  
หมู่ที ่       -        ตรอก/ซอย                 -             ถนน   อู่ทองนอก    . 

1 0 3 0 0ต ำบล/แขวง           ดุสิต      อ ำเภอ/เขต     ดุสิต          จังหวัด      กรุงเทพ   รหัสไปรษณีย ์

0 2 1 6 0 1 0 2 3 -เบอร์โทรศัพท์  - โทรสำร 

เว็บไซต์   .

Photo 1” 



2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป)

ล าดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ประวัติการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป)

ล าดับ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2564 ปัจจุบัน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนัน 

2 2563 ปัจจุบัน อาจารย ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3 2562 2563 หัวหน้าฝ่ายวิจยัและเผยแพร ่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา 

4 2559 2562 เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป)

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ

ล าดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่

1 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดบัปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม ของหน่วยรบังบประมาณขากกองทุนส่งเสริม ววน. รุ่นที่ 1 

ววน. 

2 การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง (การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัยแบบบูรณาการ) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทา 

3 หลักสตูรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธบิัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 23 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

4 Advance statistical analysis : spss ไอที เซอร์ไวฟ 

5 Structural equation modelling (SEM) using AMOS ไอที เซอร์ไวฟ 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ
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  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป  
  ประวัติกำรท ำงำนปัจจุบัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองกำรผำ่นงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอย่ำงผลงำน กิจกรรม หรอืรำงวัลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip 
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร

หมายเหต ุ
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ตอ่รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทตอ่รำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 ช ำระเงินแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่     ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่     )

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมทีผู่้สมัครกรอก
ทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 

ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เขำ้รับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีขอ้สงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีขอ้สงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหนำ้ที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หัวหนำ้คณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใชจ้่ำยทั้งสิน้ 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหนำ้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกจิกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองวำ่จะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหนว่ยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำรเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หนว่ยงำนที่ได้วำ่จำ้งให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  
- ข้อมูลตำมทีร่ะบไุว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
- ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ นโยบำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ 

สถำบันใช้ข้อมูลตำมที่สถำบันเห็นสมควร 

- ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนยีมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอนี้ภำยในระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด 

 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

   

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรับกำร

ประเมิน อย่ำงน้อย 30 นำที  
2. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมแต่

กรณี ตำมท่ีองค์กรท่ีมีหน้ำท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ยินดีด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่ำนเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B -     -  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ช่ือ       อทิตยำ                              
                           นำมสกุล       บัวศรี                                  
                           คุณวุฒิ        ปริญญำโท                
                                                                                           
วันท่ี   30    เดือน   มกรำคม             พ.ศ.      2566      . เวลำ                        

  
ณ    สถำบันวิจัยและพัฒนำสมรรถนะอำชีพประเทศไทย                       . 

 
 
 

             อทิตยา บัวศรี            . 
(ลงลำยมือชื่อผู้เข้ำรับกำรทดสอบ) 

Photo 1” 
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                                                                                ลงชื่อ                                                        ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                        (                อทิตยา บัวศรี                ) 
                                                                                           วันที่     29    /   มกราคม     /     2566       .         

หำกมีขอ้สงสัย หรอื ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม ติดตอ่ สถำบันคุณวุฒวิิชำชีพ (องคก์ำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่ำน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันที่ รอบการประเมิน ผู้ประเมิน 

   

     
     

     

   
   

   
 

 บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







 

 

 



 



 



 



ประวัติ  
ชื่อ - นามสกุล นางสาวอทิตยา บัวศรี  
ตําแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 
ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  02 160 1341  โทรศัพท์มือถือ 092-535-4497 
E-mail : atidtaya.bo@ssru.ac.th 
ที่อยู่ปัจจุบัน 134/4-5 ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
  
ประวัติการศึกษา  
 2563  ถึงปัจจุบัน กำลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
 2558  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2550  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหาร การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
  
ประวัติการทำงาน 
 2564 – 2565 ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
 2564 – 2565  อาจารย์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 2563 – 2564  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
 2559 – 2562   เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2558 – 2559 Product Manager ผลิตภัณฑ์คู่มือ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
 2551 – 2558 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
   
 
ผลงานการตีพิมพ์ 

1. The Impact Of Street Food Tourism Routes To Promote Tourism On Consumer 
Purchasing Decision Trends On Consumer Consumption Trips In The Northern 
Bangkok Area (Journal of Positive School Psychology, 2022/7/13, pp. 7367-7372 

2. The role of service quality, employee satisfaction and loyalty on the effective human 
resource management in the pharmacies in Thailand: mediating role of customer 
satisfaction (Sys rev pharm 2020: (11)1-9) 



3. แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกาญจนบุรี-พม่า 
(ด่านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี) (วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2563) 

 

การนำเสนอ 

1. Tourism expectations towards a dharma retreat center in Phranakhon Si Ayutthaya 
Province (International conference on economics, management and social study (ICEMSS) 
held in Osaka, Japan on 27th-28th April 2019) 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกระบวนการท่องเที่ยวสปาสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมจังหวัดระนอง (กสว.) ปี 2565 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
2. นวัตกรรมการตลาดดิจิทัลและการวางแผนการฝึกซ้อมตามหลักการยศาสตร์ สู่การพัฒนาศักยภาพ

ด้านร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต (กสว.) ปี 2565 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
3. การบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพ่ือการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานีบนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (วช.) ปี 2565 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
4. การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพ่ือความปลอดภัย  

(สวก.) ปี 2565 (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 
5. การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพ่ือส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่สากล 

ภายใต้แนวคิด University eSports Championship (กสว.) ปี 2565 (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 
6. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอาหารสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  กองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ปี 2564 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
7. นวัตวิถีอาหารสตรีทฟู๊ดสู่การส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ือการ

ท่องเที่ยวระดับโลก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ปี 2564 (ผู้ร่วมวิจัย) 
8. การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ปี 2564 (ผู้ร่วมวิจัย) 
9. รูปแบบธุรกิจแพที่พักแรมเชิงสร้างสรรค์ในเขื่อนประเทศไทย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 (ผู้ร่วม

วิจัย)  
10. นวัตกรรมไอศกรีมลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย และกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด  

งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 (ผู้ช่วยนักวิจัย)    
11. แนวทางการพัฒนาการค้าผ่านแดนการท่องเที่ยว และกลยุทธ์การตลาดแบบจิตวิญญาณการ

มีส่วนร่วม เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมทางการค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาการค้าผ่าน
แดนไทยกาญจนบุรีไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมาร์ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 (ผู้ช่วยนักวิจัย)    



12. การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและ
สมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  งบประมาณแผ่นดิน ปี 
2560 (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

13. แผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ : กรณีศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่น
จากหน่อกะลา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

14. แผนการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหารไทย
ประยุกต์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน ไทย-
ญี่ปุ่น และ ไทย-ตะวันตก งบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

15. นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจถนนคนเดิน เพ่ือการยอมรับของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต งบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 
(ผู้ช่วยนักวิจัย) 

16. การกำหนดยุทธศาสตร์ ความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยว
แบบพำนักระยะยาวหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

 
การฝึกอบรม 

1.  หลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS(ขั้นสูง) ปี 2565 
2. โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที ่2/2562 (ปี 2562) 
3.  การวิ เคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่  โดยใช้  RapidMiner studio (Introduction to customer 

segmentation with RapidMiner studio & server : an end to end approach (batch 2) ปี 2562) 
4. โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R (ปี 2562) 
5. สถิติและโปรแกรมสถิติเพ่ือการวิจัยรุ่นที่ 5 (ปี 2562) 
6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปี 2562) 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง ด้วยโปรแกรม AMOS (Structural equation modelling 

(SEM) using AMOS) (ปี 2560) 
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รายงานการวิจัย 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต

ไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด University eSports Championship 
 

โดย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์อทิตยา บัวศรี 

 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณววน.  
ปีงบประมาณ 2565 



 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพ่ือส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่สากล 
ภายใต้แนวคิด University eSports Championshipได้รับทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2565 ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ได้กรุณาจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้
สำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี รองศาตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิศา มี จินดา ที่ ได้กรุณาตรวจสอบแบบสอบถามและกลั่นกรองงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ ์ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยเรื่องนี้จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
            ผู้วิจัย 
.               อทิตยา บัวศรี  



 
 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อโครงการ: การสร้างสรรคน์วัตกรรมการแข่งขันผา่นเกมและอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอสีปอร์ตไทยสูส่ากล ภายใต้แนวคิด University 
eSports Championship 

  Innovating competition through games and esports to promote Thai esports to the international level 
under the concept of University eSports Championship. 
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การวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมการตลาดดิจิทัลและการวางแผนการฝึกซ้อมตามหลักการยศาสตร์ 

สู่การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกซ้อมและการวางแผน
หลักการยศาสตร์สู่การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต และเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
การตลาดดิจิทัลและการวางแผนการฝึกซ้อมตามหลักการยศาสตร์ สู่การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย
นักกีฬาอีสปอร์ตผู้วิจัยได้ เลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยมีประชากร กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เกษตรกร ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary study) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การทำเวทีชุมชน (community forum) และแบบสอบถาม 
(questionnaire) 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 
อายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 19- 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 65 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นักเรียน/นักศึกษา 
251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มี
รายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 
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Abstract 
 

Project Name: Digital marketing innovations for prototype products link creative spa 
tourism based on local wisdom and ranong culture. 
Researcher's Name: Lecturer Atidtaya Bousri 

 
According to the study, the storyboard can be created in this section aimed 

at presenting the baseline data of the street food routes in Bangkok to promote 
tourism. Street Food Line, Old Palace District Street Food Route, Wang Lang District 
The Ladplakao Food Route, the Silk Road Food Route, and the SarongPrabha Food 
Route. Thai consumers spend an average of about 715 baht per week on street food. 
Foreigners spend an average of 848 baht per week on Thai food. Thais think first 
when they hear the term "street food", namely tom yum (e.g. tom yum kung). What 
foreign respondents first think of when they hear the term "street food" is spicy. The 
reason why Thai respondents choose street food first is that good taste is important 
to a large extent, followed by speed and convenience. It's important to a large 
extent. The reason why foreigners choose Thai food first is that good taste is the 
most important, followed by ingredients that are important to a large extent. Sources 
of influence on street food decisions of first respondents Facebook has a large 
degree of influence, followed by friends/family/acquaintances. It has quite a degree 
of influence. The first source of information that influences a foreigner's street food 
decisions is friends/family/acquaintances. Moderately influential, followed by 
Youtube with minimal influence. Most Thais have seen ads about street food. Most 
expats never see ads about street food. The advertising formats most of the four 
groups of respondents saw were those through social media platforms, followed by 
magazines/newspapers. Thais have an emotionally aware value to street food as a 
whole. On a case-by-case basis, it was found that there is an emotionally aware 
value to Thai dining in regards to street food, making it feel good first and foremost. 
Foreigners have a perceived emotional value to Thai dining as a whole. On a case-
by-case basis, there is an emotionally aware value to street food when it comes to 
street food. First, it's very valuable, there's a perceived value to street food as a 
whole. On a case-by-case basis, there is a perceived value in the finances of street 
food in terms of being reasonably priced, first of all, at a very valuable level. 
Foreigners have a perceived financial value to street food as a whole. On a case-by-
case basis, it was found that there is a perceived financial value for money for street 
food in terms of value for money, first of all, with a very valuable level. On a case-
by-case basis, there is a perceived value in terms of the reputation of street food in 
regards to being acceptable, first of all, at a very valuable level. Foreigners have a 
perceived value for the reputation of street food as a whole. On a case-by-case 



 ง 

basis, there is a perceived value in the reputation of street food for having a good 
reputation first and foremost. 

The influence of factors influencing satisfaction Loyalty and willingness to pay 
the high price of foreign tourists. An assessment of the total overall impact (both 
directly and indirectly) of various factors affecting the willingness to pay a high price. 
It was found that loyalty has the greatest overall impact (0.351), followed by badges 
that promote self-image (0.117), functional benefits (0.085), personality badges 
(0.063), customer retention (0.040), where loyalty has a direct impact. As for badges 
that promote one's own image. Functional benefits Personality badges, customer 
retention have an indirect impact on the willingness to pay a high price through 
loyalty. The influence section of factors influencing satisfaction. Loyalty and 
willingness to pay the high price of Thai tourists. An assessment of the total overall 
impact (both directly and indirectly) of various factors affecting the willingness to pay 
a high price. It was found that loyalty had the greatest overall impact (0.683), 
followed by value for money (0.452), where loyalty had a direct impact. Value 
section It has an indirect impact on the willingness to pay a high price. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการ

อุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริม
ให้ดำเนินการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและดำเนินการไปในทิศทางที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งจัดระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง โดยเข้า ไปร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับ
ความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายในปี 2580 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์; 
27 ตุลาคม 2563)  

มูลค่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย คาดว่าจะมีการขยายตัว 10-12 % ในปี 2563 การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ดังกล่าว พบว่าเป็นการขยายตัวจากฝั่งผู้บริโภค เห็นได้จากรายได้ของผู้จัด
จำหน่าย นำเข้าและดูแลลิขสิทธิ ์ที ่มีมูลค่ามากกว่า 2.46 หมื ่นล้านบาท หรือ90% ของมูลค่า
อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศไทย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าในเกมส์ ( In 
App/ Item Purchase in PC) และรายได้จากการที่ผู้บริโภคดาวน์โหลดเกมส์ผ่านโมบายแพลตฟอร์ม 
(Play per Download) โดยเกือบทั้งหมดน่าจะเป็นเกมส์ที่พัฒนาจากผู้ประกอบการต่างประเทศเป็น
หลัก ส่วนเกมส์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการชาวไทยยังมีสัดส่วนไม่สูง  เพราะเพิ่งจะมีผู้ผลิตเกมส์ชาว
ไทยเพียงไม่กี่ราย ที่สามารถนำเกมส์ของตนเข้าไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มระดับสากลได้สำเร็จในช่วง 
3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้ของผู้พัฒนาและออกแบบเกมส์ของไทยนั้น มีมูลค่าเพียง 400 ล้านบาท 
หรือ 2% ของทั้งอุตสาหกรรม  หากผู้พัฒนาและออกแบบเกมส์ของไทยสามารถสร้างเกมส์และคอน
เทนต์ที่ได้รับยอมรับในระดับสากลมากขึ้นแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับรายได้จากการดาวน์โห ลดอีก
ด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ; 8 พฤศจิกายน 2563) การผลักดันให้ E-Sport เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หรือในระยะยาวอาจพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ของการแข่งขันกีฬา E-Sport ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคบริการของประเทศ การ
เปลี่ยนผ่านจากการเล่นเกมส์เพื่อสันทนาการสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาE-Sport มืออาชีพ ได้สร้างเม็ด
เงินหมุนเวียนให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการแข่งขัน  E-Sport ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท 
ในปี 2562 ซึ่งมูลค่าของเงินหมุนเวียนดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เงินรางวัล การ
ขายสินค้า เป็นต้น โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นหนึ ่งช่องทางที ่ผ ู ้ประกอบการต่างๆ สามารถ
ประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง (กรุงเทพธุรกิจ ; 2563) แม้ว่าอุตสาหกรรม
เกมส์ของไทยจะขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต แตเ่ป็นการขยายตัวจากฐานที่ต่ำ และยังอยู่ใน
ระยะแรกเริ่มของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และจีน เป็นต้น มีบางปัจจัยต้องติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกมส์ของไทยไปสู่ระดับสากล โดยจำเป็นต้องได้รับ
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การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมส์และ
ธ ุรก ิจ E-Sport เน ื ่องจากในปัจจ ุบ ันคาดว ่าส ัดส ่วนน ักก ีฬาในระด ับอาช ีพ ( Professional 
Player)  และผู้เล่นกึ่งมืออาชีพ (Semi-Pro Player)  มีสัดส่วนรวมกันเพียง 6-8%  จากจำนวนผู้เล่น
เกมส์ทั้งหมดในประเทศไทย  

  
 

 

ภาพที่ 1 แสดงมูลค่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย 

การยกระดับให้เยาวชน และผู้เล่นสมัครเล่น (Amateur Player) ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า90% 
ให้สามารถพัฒนาเป็นผู้เล่นระดับแข่งขันในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศ
สามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งาน นำเข้า จัดจำหน่าย มาเป็นผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เป็นสิ่งที่
จำเป็นหากต้องการให้อุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน  ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที ่พยายามสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) อีกด้วย การเปลี่ยนผ่าน
จากอุตสาหกรรมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นเกมส์เพื่อการสันทนาการ มาเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพ 
หรือ eSports Pro-Player โดยการพัฒนาดังกล่าวน่าจะสร้างรายได้และโอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
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ทางตรงและทางอ้อม นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ ได้แก่ อาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content 
Creator, อาชีพ Production Organizer, ผู้จัดการทีม, ผู้จัดการแข่งขัน, ผู้ดูแลเกม, นักพากย์, คน
แคสต์เกม นักกายภาพบำบัด และแพทย์ประจำทีม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2 แสดงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต 
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ภาพที่ 3 แสดงการจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่มา : การจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายการ SSRU ESPORT 
CHAMPIONSHIP 2020 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและ อี
สปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด University eSports Championship 
จึงเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนเกิดอาชีพใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบรับต่อการเติบโต
ของวงการกีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานในระดับ
สากล โดยต้องมีการศึกษาอุปสงค์ทางการตลาดของธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เพื่ อเพิ ่มอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน  ศึกษารูปแบบการฝึกซ้อมและการวางแผนหลักการยศาสตร์สู ่การ
พัฒนาศักยภาพด้านร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต สู่การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต การ
พัฒนารูปแบบการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์มหลัก การสื่อสารภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การ
สร้างตรา และคอนเทนต์ และพัฒนาสมรรถนะเยาวชนด้วยการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการจัดการแข่งขันประสบการณ์จริงทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 
ก่อให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ที ่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้เยาวชนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเอง ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ประเทศ 
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วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย   
1. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกซ้อมและการวางแผนหลักการยศาสตร์สู่การพัฒนาศักยภาพด้าน

ร่างกายนักกีฬาอีสปอร์ต 
2. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่

สากล ภายใต้แนวคิด University eSports Championship 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  

ขอบเขตพื้นที่  
 พื้นที่ที่ทำการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต ไว้ดังนี้  
การวิจัยนี้เริ ่มต้นด้วย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาค้นหาแนวคิด  กลั่นกรอง 

ประเมินแนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสังเคราะห์ประเด็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์ พร้อมสื่อสารด้วยภาพประกอบ จากนั้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีขั ้นตอนวิธีการ
ดำเนินงานวิจัยตามข้อวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 1.  การศึกษาบริบทกลุ่มและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมต่อกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่สากล ภายใต้
แนวคิด University eSports Championship 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการกีฬา
อีสปอร์ต 2. นักกีฬา 3. ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มที่ จำนวน 15 คน 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยเจาะจงเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 กลุ่ม ดังกล่าว โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus group) 
ร่วมกับการสังเกต กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญพร้อมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์สื่อดิจิทัล 

การวิเคราะห์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแผนที่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์  โดยให้กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่มคือ (1) 1. ผู้ประกอบการกีฬาอีสปอร์ต และ(2) กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ที่ได้ในข้อที่ 
1 โดยแบบสอบถามเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก 
เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อจุดเด่นผลิตภัณฑ์และความสำคัญแต่ละคุณสมบัติ  

2. ทดสอบการรับรู้ของสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ (การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ) 

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (Depth interview)/การ

สัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus group) เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่มคือ
ผู้ประกอบการกีฬาอีสปอร์ต และ(2) นักกีฬาอีสปอร์ต 
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  2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักกีฬาอีสปอร์ตจำนวน 400 คน  
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค 
2. นวัตกรรมการสื่อสารการตรลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเล่น 
3. พฤติกรรมการบริโภคในอดีตมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังเล่น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจ 
 1.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนำไปพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อให้เกิดการเล่นกีฬาอีสปอร์ต กระตุ้น
ให้การเล่นกีฬาอีสปอร์ตสนใจในการรักษาสุขภาพและวางแผนการฝึกซ้อม ส่งผลให้เพิ่มรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการอีสปร์ต ภาครัฐ และเอกชน 
 1.2 เมื่อผู้ประกอบการอีสปอร์ต และเอกชนมีรายได้จึงเกิดการจ้างงานตลอดจนเกิดการ
กระจายรายได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 1.3 มีการใช้จ่ายเงินในพื้นที่ของผู้บริโภคจึงเกิดการหมุนเวียนในด้านเงินตรา เกิดสภาพ
คล่องทางการเงินมากขึ้น  
 1.4 เมื่อแรงงานบริเวณกรุงเทพมหานครเกิดกรายได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น   
        2. ผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม   
 2.1 ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศใน
ขณะนี ้   
       3. ภาครัฐบาล 
 3.1 ภาครัฐมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้สื ่อดิจิทัล และกลยุทธ์การใช้สื ่อดิจิทัลใน
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สามารถวางแผนตลาดโดยสามารถแข่งขันอีสปอร์ต กับต่างประเทศได้ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในงานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอรต์ เพื่อส่งเสริมกีฬาอี
สปอร์ตไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด University eSports Championship คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1.1 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สุภางค์ เรืองฉาย (2544) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเรียนรู ้หลักการดำเนินงานวิจัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอย่างมีขั้นตอน เพราะผลิตภัณฑ์ถือเป็น Out Put ที่ ได้จาก
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม ที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงตลอดเวลา ตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และตามสภาวะธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา งาน
ในหน้าที่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการกำหนดคุณภาพ และการวางมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ
เกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากผลิตผลการเกษตร ด้านกรรมวิธี 
กระบวนการผลิต เครื่องมือการเกษตร และการควบคุมคุณภาพ ตามลักษณะดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ม ีล ักษณะริเร ิ ่มหรือเป็นเอกลักษณ์ ( Innovated product) เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่โดยสามารถความต้องการเดิมหรือความ
ต้องการใหม่ของผูซ้ื้อได ้

2) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม แต่มีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
เดิมอย่างเห็นได้ชัด หรือทำการปรับปรุงใหม่ (Modified product) 

3) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (Me-too) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับองค์กร แต่เก่าสำหรับ
ตลาดผลิตภัณฑ์นั้น เช่น การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเขี้ยว 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์กระดาษให้เป็นผลิตภัณฑ์ในมือถือเป็นการ
พัฒนาความคิดที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ซึ่งสิ่งที่ยุ่งยากที่สุด
สำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ พัฒนาอย่างไรจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู ้บริโภคยอมรับ ปัจจุบันชีวิตในสังคมต้องทำงานแข่งกับเวลา 
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาก็ต้องตอบสนองด้านความรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้การบริโภค รวมถึงความ
สะดวกในการพกพา 
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Philip Kotler and Gary Armstrong (2555) กล่าวว่า กิจการเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 2 
วิธี วิธีแรกโดยการซื้อกิจการ (Acquisition) คือซื้อกิจการ ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ของบุคคลอื่น ส่วนวิธีที่สองคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) โดยแผนก
วิจัยและพัฒนาของกิจการ คำว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) หมายถงึ 1) ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมา
ใหม่ 2) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 3) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ 4) การออกตราผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัย
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของกิจการ  

 

กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การก่อเกิดให้ความคิด

การกลั่นกรองความคิด

การพัฒนาและทดสอบ
แนวคิด

กลยุทธ์การตลาด

การพัฒนา ผลิตภัณฑ์

การทดสอบตลาด

การวิเคราะห์ธุรกิจ

การท าการพาณิชย์ 
(การวางตลาดจริง)

 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

 

นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้หรืออาจจะ
เรียกว่ามีคุณสมบัติเด่น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงและตอบสนองความต้องการได้ดี 2. ด้านตำแหน่งและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอื่ นๆ 
ต้องเป็นตำแหน่งที่เหนือชั้นในตลาด และราคาสินค้าใหม่จะต้องเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซึ่งทำให้
ลูกค้าประเมินว่า สินค้านั้นมีคุณค่า นอกจากนั้นต้องมีการจัดจำหน่ายถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
และมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องวิเคราะห์และ
เลือกความคิดได้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเวลาและความสามารถของบริษัท รวมทั้งจะต้องทำตาม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกขั้นตอน 4. ด้านสถานการณ์ทางการตลาด บริษัทควรเป็นผู้ผลิต
รายแรก เพราะจะได้เปรียบในการแข่งขันรวมทั้งจะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และควรเฝ้าติดตามข้อผิดพลาดของคู่แข่งขันและนำมาใช้ประโยชน์
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สำหรับการแข่งขัน 5. การสนับสนุนขององค์กร ผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่
กับทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร การเงิน และแหล่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ใหม่จะต้องพัฒนาให้
สอดคล้องกับความสามารถของทรัพยากรและลักษณะการบริหาร 

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2556, หน้า 113) กำหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่ามี
ทั้งหมด 6 ขั้นคือ  

1. ขั้นการแสวงหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแนวคิดใหม่ๆเกเยวกับผลิตภัณฑ์อาจมาจาก 
พนักงานขาย, ลูกค้า, พนักงานในบริษัท ผู้บริหารหรือคนกล่างในช่องทางการจัดจำหน่ายก็ได้ โดยใน
การแสวงหาแนวคิดใหม่นี้ ช่วงแรกไม่ควรกังวลกับความเป็นไปได้ในการผลิต แต่ให้คิดถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อจะได้แนวความคิดที่หลากหลายเป้นทางเลือกโดยส่วนใหญ่แนวคิด
ใหม่ๆของผลิตภัณฑ์มักมาจากความพยายามปรับปรุงหรือหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการร
ของผู้บริโภคหรือช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า เช่น รถยนต์ที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม, โทรศัพท์ที่
สามารถมองเห็นหน้าผู้ที่สนทนาด้วย เป็นต้น  

 2. ขั้นกลั่นกรองแนวคิด (Idea Screening) เป็นการประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้
ขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในเชิงการผลิตและการตลาด เช่น ดูว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการผลิต จะมีผู้บริโภค
สนใจซื้อมากน้อยเพียงใดเป็นต้น เพื่อให้เหลือแนวคิดที่มีความเป็นไปได้สูงจำนวนหนึ่ง โดยอาจใช้
ทดสอบแนวคิด (Concept Testing) ช่วยโดยการนำแนวคิดผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย
ว่ามีความสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ 

3. ขั้นวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจใน
การนำผลิตภัณฑ์ออกวางตลาด โดยวิเคราะห์ทั้งความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงิน ศึกษาว่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถทำกำไรให้องค์กรได้เท่าไร มีจุดคุ้มทุนในเวลากี่ปีเป็นต้น 

4. ขั ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ทำโดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเพื่อนำมาทดลองใช้ เช่นบริษัทรถยนต์รุ่นต่างๆ ออกมานำเสนอต่อตลาดในงานแสดงรถยนต์ 
เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะผลิตออกจำหน่ายในอนาคต 

5. ขั้นทดสอบตลาด (Market Testing) เป็นการทดลองนำผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งออกวาง
จำหน่ายในตลาดเล็กๆตลาดหนึ่ง เช่น บางอำเภอในจังหวัดใหญ่ๆหรือบางห้างสรรพสินค้า เพื่อทดลอง
โปรแกรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งความยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอาจ
สามารคำนวณความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้สะดวกในการวางแผนการผลิตและ
สามารถนำมาปรับปรุงโปรแกรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 

6. ขั้นนำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายในเชิงการค้า (Commercialization) ขั้นสุดท้ายของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขั้นนี้ปกติจะมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดกรองและทดสอบในขั้นต่างๆเพียง 5 -
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10% ของแนวคิดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกพิจารณาถึงขั้นนี้ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์
ใหม่ในตลาด และก้าวขึ้นสู่ก้าวแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์

สุวิมล แม้นจริง (2554, หน้า 126) ให้ความหมายผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง สิ่งที่เป็นของใหม่
ใดๆที่เกี ่ยวข้องกับกิขการซึ ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที ่เพิ ่งเคยมีเป็นครั ้งแรกที่เรียกว่านวัตกรรม 
(Innovation) หรือเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ (Modified Product) 
ที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบ (Me-too product) คู่แข่งขันที่มีอยู่
แล้วในตลาดก็ได้  

พิบูล ทีปะปาล (2547) ให้ความหมายของ การพัมนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าเป็น การนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อตลาดใหม่ ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความพอใจให้กับ
ลูกค้า และเพื่อผลิตสินค้าให้ด้านคุณภาพสูง ราคาต่ำ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการ
ตัดสินใจทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบไปด้วย การค้นหาและประเมินความคิดการเลือก
แนวความคิดเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด การกำหนดโปรแกรม
การตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด รวมทั้งการแนะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเป็นต้น  

อิสรา เกษกระโทก (2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง กระบวนการการคิดค้นผลิต
ภัณฑฺใหม่ๆ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแตกต่างเพื่อการเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ 

ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงต้องอาศัยการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และความสามารถในด้านการผลิต ความรวดเร็ว 
ศักยภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่ยอมรับและ
ประสบความสำเร็จ 

 

นวัตกรรม (Innovation) 

   นวัตกรรม (Innovation) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ที ่ด ีที ่ส ุดแล้ว
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ออกมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยเป็นความสำเร็จเชิงพาณิชย์ การสร้างสรรค์
เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ออกมาให้เกิดความเป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเกิดนวัตกรรม หลักของความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) มีความ
เชี่ยวชาญ (Expertise)  (2) มีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) (3) มี
ส ิ ่งจ ูงใจในการสร้างสรรค์ (Motivation) (Okpara, 2007)    ซึ ่งทั ้ง 2 ประการนี ้ม ีค ุณค่าในการ
ประกอบการ นวัตกรรมมีองค์ประกอบดังนี้ (1) มีความท้าทาย (Challenge) โดยมีแรงจูงใจในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อดึง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull) 
(2) การมุ่งที่ลูกค้า (Customer focus) โดยการสร้างคุณค่าแล้วพลักดันไปยังลูกค้า (Push) (3) ต้องใช้
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ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  โดยค้นหาความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดร่วมกันโดยใช้
สติปัญญา (Brain) (4) การสื่อสาร (Communication) เป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลและความคิดหล่อ
เลี้ยงวงจรชีวิตในการสื่อสาร (life blood) (5) ความร่วมมือกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันใน
นวัตกรรมนั้นด้วยความยินดีและเต็มใจ (Heart) (6) การทำให้เสร็จสมบูรณ์ (Completion) การ
ปฏิบัติตามแนวความคิดให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมออกมา ด้วยกำลังจากหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถือว่าเป็นกำลังสำคัญ (Muscle) (7) การไตร่ตรองอย่างระมัดระวัง (Contemplation) โดยการเรียนรู้ 
และการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในลำดับขึ ้นที่สูงขึ ้น (Ladder) (8) 
วัฒนธรรม (Culture) เป็นการแสดงบทบาทในขอบเขตขอนวัตกรรม ดังนี้ (8.1) ความเป็นผู้นำทั้ง
ความเป็นได้และตำแหน่งต่างๆ ในทีมงาน ในโมเดลการปฏิบัติในแต่ละบทบาท (Action-the Role 
Model) (8.2) บุคคล โดยการมอบอำนาจหน้าที่ให้กับบุคคลในกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (8.3) การสร้างคุณค่าขั้นพื้นฐาน โดยสร้างความไว้วางใจและยึดถือหลักนวัตกรรมองค์การ
และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแกนหลัก (8.4) คุณค่าด้านนวัตกรรม ( Innovation values) ซึ่งต้องเติม
เชื้อเพลิง/พลัง เพื่อจุดประกายให้เกิดคุณค่านวัตกรรม (9) องค์ประกอบสภาพแวดล้อม (Context) 
นวัตกรรมมีการกำหนดโดยการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก (Okpara, 2007)   
 
  2.2 นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation)  

นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) เป็นการใช้เครื่องทางการตลาดโดยมุ่งเน้น
ไปที่ตลาดเป้าหมาย เชื่อมโยงกับการทำงานด้านนวัตกรรม โดยทำงานให้ดีขึ้นมุ่งไปที่ตลาดเป้าหมาย
ให้มากขึ้น (Gurvinder S. Shergill & Rajendra Nargundkar, 2004, p.27-47) จะมุ่งที่นวัตกรรมการตลาดสำหรับ
ธุรกิจขนาดย่อม โดยจะเชื่อมโยงการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) โดยใช้โมเดล
แนวความคิดที่ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่ารงการมุ่งความสำคัญไปที่ตลาดเป้าหมาย โดนใช้นวัตกรรม
การตลาด ดังนี้ 1) การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างย่างยั่งยืน 2) นวัตกรรมการตลาดเพื่อ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนโดยถือเกณฑ์การสร้างความแตกต่างและกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้าน
ต้นทุนต่ำ 3. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดนั้นจะช่วยปรับปรุงการผลิตของธุรกิจขนาดย่อมที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน และมีขีดความสามารถการทำงานระหว่างหน้าที่ได้ดี  

 

 2.3. นวัตกรรมการตลาดสำหร ับการท่องเท ี ่ยว (Marketing Innovation for 
Tourism) 

  นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจการท่องเที่ยว ถือ
ว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงสุด ดังนั้นจึงต้องใช้นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว โดยมุ่งที่ตลาด 
ดังนี ้ (1) จะต้องนำชนิดของนวัตกรรมมาใช้ในปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์ผลกระทบ 4 ประการของ
นวัตกรรมต่อการท่องเที่ยว ซึ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อ
เอาชนะผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาตลาดที่อิ ่มตัว แต่ละชนิดของนวัตกรรมจะ

https://www.tandfonline.com/author/Shergill%2C+Gurvinder+S
https://www.tandfonline.com/author/Nargundkar%2C+Rajendra
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สัมพันธ์กับผลกระทบซึ่งจะต้องอธิบายโดยใช้ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้ง จะเป็นโมเดลที่
ใช้เพื่อวัดผลกระทบของนวัตกรรม โดยถือเกณฑ์คุณภาพชีวิตของทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้วย 
รวมทั้ง การมีรายได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดท่องเที่ยวจากการที่ลงทุนไป  ดังนั้นนวัตกรรมจึง
เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุด ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะในธูรกิจท่งเที่ยว ซึ่งมีการใช้นวัตกรรม
มากขึ้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเที่ยวนี้ อีกทั้งยังต้องธำรงรักษาตำแหน่ง
ผลิตภัณฑื/บริการในตลาดท่องเที่ยวด้วย 

ธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อมมีความสำคัญอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้นวัตกรรม
การตลาดโดยการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด มุ่งที่ความสำคัญของลูกค้าหรือตลาด การสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อมจะต้องมีการพัฒนาให้
เกิดความยั่งยืนโดยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (2) นวัตกรรมการตลาดจะช่วยพัฒนา และข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนนั้นจะต้องถือเหณฑ์ความแตกต่างและกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน 
(3) ความสามารถของนวัตกรรมการตลาดนั้นจะมีการปรับปรุงเมื่อมีการมุ่งที่ลูกค้าและคู่แข่ง  (Vikash 

Naidoo: 2010)  

 Abernathy and Clark (1985) ได้พัฒนาโมเดลที่สามารถประยุกตใช้ในนวัตกรรมใน
ธุรกิจท่องเที่ยว ในโมเดลนี้มีนวัตกรรม 4 แบบ คือ แบบธรรมดา แบบใหม่ริเริ่ม ตลาดกลุ่มเล็ก และ
สถาปัตยกรรม ดังนี ้

   1. นวัตกรรมแบบธรรมดา (Regular Innovation) ดังนี้ (1) ส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ที่
สามารถเพิ่มผลผลิต (2) ฝึกอบรมเจ้าของกิจการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติการได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (3) เพิ่มคุณภาพของพนักงาน 

  2. นวัตกรรมแบบปฏิวัติ ใหม่แบบริเริ่ม (Revolutionary) ดังนี้ (1) การแพร่กระจายใน
เทคโลโลยีใหมใ่ห้กับธุรกิจ (2) แนะนำวิธีการใหม่ๆ ให้กับพนักงาน (3) การใช้วิธีการใหม่ๆกับตลาด
กลุ่มเดิม 

  3. นวัตกรรมในตลาดกลุ่มเล็ก (Niche Innovation) ดังนี้ (1) การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ใหม่ให้ใช้โอกาสจากธุรกิจ (2) กระตุ้นธุรกิจให้เข้าสู่เครือข่ายการตลาดใหม่ๆ (3) เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันด้วยวิธีการใหม่ๆ 

  4. นวัตกรรมสถาปัตยกรรม (Architectural Innovation) ดังนี้ (1) การสร้างกิจกรรม
ใหม่และสิ่งดึงดูดใจใหม่ ที่มีความต้องการที่จะปรับองค์การใหม่ (2) กำหนดลักษณะทางกายภาพ หรือ
สาธารณูปโภคใหม่ๆ (3) การสร้างสรรค์ศูนย์กลางของความเป็นเลิศที่ปฏิบัติและแยกแยะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยถือเกณฑ์ความรู้ 

  นอกจากนี้ยังใช้นวัตกรรมบริการต่างๆ ดังนี้ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850110000167#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850110000167#!
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  1. นวัตกรรมบริการมักจะมีการปรับกระบวนการเพียงเล็กน้อยและมีการปรับแบบใหม่
อย่างแท้จริงแบบค่อยเป็นค่อยไปและนานๆ ครั้ง และกระบวนการนวัตกรรมบริการมีการนำไปใช้ใน
การปฏิบัติอย่างมาก 

  2. นวัตกรรมการให้บริการ มหีลานทัศนะ ตวัอย่างด้านการผลิต ด้านนวัตกรรมบริการ 
โดยจะมุ่งที่ทัศนะนวัตกรรมในองค์การ (เป็นแนวความคิดบริการใหม่ การสร้างลูกค้าใหม่ และระบบ
ส่งมอบใหม)่ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทางเลือกจากเทคโลย ี

  3. นวัตกรรมบริการ เป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) 
ส่วนที่ไม่ใช้เทคโนโลยี จะขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่สามารถจับต้อง โครงสร้างองค์การและปัจจัยที่
สามารถสร้างมุ,ค่าเพิ่ม ให้กับบริการลุกค้า (ทั้งด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ) (2) ส่วนประกอบที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมุ่งใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
สื่อสารและข้อมูล [Information and Communication Technologies (ICT] 

นวัตกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Marketing innovation) โดยใช้
หลักนวัตกรรมการตลาดตามขั้นตอนการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
tourism marketing planning process) ได ้กำหนดขั ้นตอนไว ้ด ังนี้  (Tsiotsou & Goldsmith : 
2012)  

 (1) ใช้การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) กล่าวคือ โดยมีการแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมายและกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน   (Destinations 
positioning) 

 (2) ใช ้หล ักการสร ้างตรา (Branding) โดยการพัฒนาสร ้างตราในแหล่งท ่องเท ี ่ยว 
(Destination)  

(3) การสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Destination imagery)  

(4) การสร้างคุณค่าตราของแหล่งท่องเที่ยว (Destination brand equity)  

(5) การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี (Relatioship marketing )และการสร้างความ
ภักดีทางการท่องเที่ยว (Loyalty in tourism)  

(6) การตลาดเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดี (Experiential marketing)  

(7) นวัตกรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Innovations in E- marketing)  

 

2.4 กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาด (Innovative Marketing strategy)  
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 นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการใช้หลักนวัตกรรมร่วมกับการกำหนด
กลยุทธ์การตลาด ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการตลาดมีผลกระทบต่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันของบริษัท ซึ่งเรียกว่า กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาด (Innovative Marketing Strategy) เป็น
กลยุทธ์ที่นำหลักนวัตกรรมเข้ามาใช้ด้านการตลาด เข้ามาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดย
การสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ  (1) การตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated 
marketing) หลายเครื่องมือร่วมกัน (2) การมุ่งที่ลูกค้า (Customer concentration)) โดยมุ่งที่การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ (3) การมุ ่งที ่ตลาดเป้าหมาย (Market 
concentration) (4) สถานการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique situation)) สามารถดึงดูดความต้องการ
ของลูกค้าได้ (5) การเปลี ่ยนแปลง (Change) เพื ่อปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลง (6) การตลาดที่หลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดัง
รูป (Varied Marketing) (Lancaster, 2007) 

การตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated marketing)

การมุ่งที่ลูกค้า (Customer 
concentration)

การมุ่งที่ตลาด (Market 
concentration)

สถานการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
(Unique situation)

การเปลี่ยนแปลง (Change)

การตลาดที่หลากหลาย 
(Varied Marketing)

กลยุทธ์การตลาด
นวัตกรรม (Innovative 
marketing strategies) 

 

รูปที่ แสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดนวัตกรรม (Innovative marketing strategies) 

 

  กลยุทธ์แบบบูรณาการของนวัตกรรมการตลาด ( Integrated strategy of innovative 
marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที ่ใช้หลักนวัตกรรมเข้ามาช่วย ประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี้  

1.  ความเข ้าใจเช ิงล ึกด ้านการตลาดและการพาณิชย ์  ( Insight of marketing and 
commercial) : จำเป็นต้องรู้กฎของเกม ในกรณีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจ SME มีความเข้าใจที่เหมาะสม
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เกี่ยวกับการตั้งราคา สถานที่ตั้ง สถานการณ์ของคู่แข่ง และพฤติกรรมของตลาดเพื่อความอยู่รอดและ
นวัตกรรม 

2. การวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand positioning) : เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับองค์กรที่จะต้อง
ทำความเข้าใจที่ดีถึงลักษณะเด่นของแบรนด์ในใจของลูกค้า 

3. การตลาดแบบปฏิบัติการ (Operational marketing) : เป็นการบริหารถึงเครือข่ายการ
เสนอขาย (supply chain) เพื่อให้บรรลุตำแหน่งที่แตกต่างกันในตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีลักษณะ
ปฏิบัติการที่เข้มแข็ง ขึ้นกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ของตัวแทน    คนกลาง 

4. การบริหารและกระบวนการ (Management and process) : การศึกษาและทำความ
เข้าใจถึงธุรกิจความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการควบคุมการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่
ประสบความสำเร็จเพื่อทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน ดังรูป 

 

ความเข้าใจเชิงล กด้าน
การตลาดและการพาณิชย์ 

(Insight of marketing and 
commercial) 

การวางต าแหน่งแบรนด ์
(Brand positioning) 

การบริหารและกระบวนการ 
(Management and 

process) 

การตลาดแบบป ิบัติการ 
(Operational marketing) 

กลยุทธ์แบบบูรณาการ
ของนวัตกรรมการตลาด 
(Integrated strategy 

of innovative marketing) 

 

รูปที ่แสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์แบบบรูณาการของนวัตกรรมการตลาด  

(Integrated Strategy of Innovative Marketing) 

 

การใช้หลักนวัตกรรมเพื่อสร้างแนวคิดการให้บริการใหม่ สร้างประสบประการณ์ใหม่ให้กับ
ลูกค้า (new customers’ new experiences) รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการตลาด รวมทั้ง
ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว (Destinations image) การสร้างตรา (Branding)  การ
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บริหารการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า (CRM): ความภักดีและเครือข่ายทางสังคม (Customer 
relationship management: loyalty and social networks) 

 กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาดมีดังนี้ (1) การค้นหาโอกาสทางการตลาด (Opportunity) (2) ใช้
การวิจัยถึงความต้องการของตลาด (Reserch) (3) การรู้จักลูกค้า (Customer) (4) การแก้ปัญหาให้
ลูกค้า (Solution) (5) การพัฒนาแนวความคิด (Concept) (6) การสร้างตรา (Branding) และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product develope) (7) กลยุทธ์การตั้งราคาโดยมุ่งที ่คุณค่าการรับรู ้ (Price 
strategy perceived value) (8) กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Distribution strategy) โดยส่งมอบคุณค่า
ไปยังลูกค้า (9) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing communication strantegy) ดังนี้ (9.1) 
การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล ออนไลน์ สื่อสังคม และโทรศัพท์ (9.2) การสื่อสารด้วยพนักงาน ทั้ง
การตลาดโดยตรงและการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูล (9.3) การโฆษณา (9.4) การส่งเสริมการขาย (9.5) 
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

ทั้งนี้กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาดจะมุ่งที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเชื่อมโยง
ระหว่างการมุ ่งที ่ตลาด นวัตกรรมการตลาด และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
advantage) พบผลการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ (1) การใช้หลักความสามารถทางการแข่งขันจะให้เกิด
ความอยู่รอดและยั่งยืน (2) นวัตกรรมการตลาดจะช่วยพัฒนาโดยสร้างสรรค์ข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน โดยถือเกณฑ์กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการใช้ต้นทุนต่ำ (differentiation 
and cost leadership strategies) (3) ความสามารถของนวัตกรรมการตลาดของ SMEs จะมุ่งที่
ลูกค้าคู่แข่งขันและขีดความสามารถที่ดีในการทำงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ (good inter-functional 
capabilities.) (Vikash Naidoo: 2010)   

 กลยุทธ์นวัตกรรมการท่องเที ่ยว (Tourism Innovation Strategy) มีองค์ประกอบ 8 
ประการ ดังนี้ (Kalpan, 2012) 
 (1) ขั้นตอนการบริหารนวัตกรรม (A Managed Innovation Process)  โดยเชื่อมโยง
ระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีใหม่ เพื่อสร้างกลยุกต์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  (2) เครือข่ายเชิงกล
ยุกต์ Strategic Alignment  เป็นการสร้างสรรค์ความร่วมมือระกว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง – Garnering internal support  (3) การหยัง่ลึกนวัตกรรม เป็นการทำความเข้าใจแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมและกลยุกต์และความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต  ( Industry Foresight) – 
Understanding emerging trends (4)  การหลั่งลึกลูกค้า ค้นหาความต้องการทั้งที่ชัดเจนและไม่
ชัดเจน (Customer Insight) (5) เทคโนโลยีและความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Technologies 
and Competencies) เพ ื ่อศ ึกษาจุดแข ็งจ ุดอ ่อนของธ ุรก ิจ  (6) สภาพความพร้อมของธ ุรกิจ 
(Organizational Readiness) เป็นความสามารถที่จะปฏิบัติตามกลยุกต์นวัตกรรม (7) การปฏิบัติการ
ตามนว ัตกรรมท ี ่สร ้างไว ้ โดยอ ิสระ  (Disciplined Implementation) (8) นว ัตกรรมท ี ่ย ั ่ งยืน  
(Sustainable Innovation) เป็นกลยุกต์ที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่มีความเติบโต
อย่างยั่งยืน  (Kalpan, 2012) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850110000167#!
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 3. คุณค่าตรา (Brand Equity) 

การสร้างแบรนด์นั้น ได้ถือกำเนิดมาหลายร้อยปีแล้ว และเป็นที่เชื่อกันว่ าการสร้างแบรนด์
เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน Aaker (1996) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า เป็นกลุ่ม
ของทรัพย์สิน/หนี้สิน ที่เชื่อมโยงระหว่าง ชื่อแบรนด์กับสินค้าในความรู้นึกคิดของผู้บริโภค และ 
Keller (1993) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า หมายถึง ผลกระทบที่แตกต่างกันของความรู้เกี่ยวกับแบ
รนด์ (Brand knowledge) ที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อการทำการตลาดของแบรนด์นั้น 

 
3.1 คุณค่าตรา (Brand equity) เป็นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมาในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งคุณค่า

นี้อาจสะท้อนถึงวิธีที่ผู้บริโภคคิด รู้สึก และแสดงออกโดยการให้ความสำคัญต่อตราสินค้า ราคาส่วน
ครองตลาดและความสามารถทำกำไร คุณค่าตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมี
คุณค่าด้านจิตวิทยาตามความรู้สึกของลูกค้า (เป็นความรู้สึกพอใจ/ไม่พอใจ) ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การบอกต่อเชิงบวกและความตั้งใจท่องเที่ยวในอนาคต  

คุณค่าตราสินค้าโดยมุ่งที่ลูกค้า (Customer-based brand equity) เป็นการมองคุณค่า 
ตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า (ทั้งรายบุคคลหรือองค์การ) เป็นโมเดลที่แสดงถึงอำนาจของตรา ที่
ลูกค้าได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้คิด และได้รู้สึกเกี่ยวกับตราสินค้า หรือเป็นอำนาจ
ของตราสินค้าที่อยู่ในจิตใจของลูกค้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเกี่ยวกับตราสินค้า 
(Kotler & Keller, 2006, p.258) ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างของตราสินค้าและมีการ
ตอบสนองต่อตราสินค้า หรือเป็นการที่ตราสินค้ามีคุณค่าในทัศนะของลูกค้าในเชิงบวก โดยผู้บริโภค
แสดงปฏิกิริยาว่าพอใจในผลิตภัณฑ์/บริการนั้น และเกิดความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นคุณค่า
ตราสินค้าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการบอกต่อเชิงบวก และความตั้งใจ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

ผลสะท้อนจากตราสินค้า (Brand resonance) ผลสะท้อนจากตราสินค้าจะต้องมีความ
สอดคล้องกันจึงจะส่งผลสะท้อนให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตราสินค้า ดังนี้ (Kotler & Keller, 2006, 
p. 263) 

 (1) การสร้างเอกลักษณ์ตรา (Identity) ตราสินค้าจะต้องมีเอกลักษณ์ที ่ดีใน
สายตาของลูกค้า โดยยึดหลักความโดดเด่นเฉพาะของตรา (Salience) เพื่อให้ลูกค้ารู้จักตรา อย่าง
ลึกซึ้งและอย่างมาก (Brand awareness) 

 (2)  การสร้างความหมายที่มีความสำคัญต่อลูกค้า (Meaning) ตราจะต้องมี 
ความหมายที่ดีโดยยึดหลัก (2.1) ลักษณะการทำงาน (Performance) ซึ่งเป็นการใช้หลักเหตุผล 
(Rational) สนับสนุน (2.2) ตราจะต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า (Image)  
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 (3)  การตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า (Response) เป็นการตอบสนอง
โดยใช้หลักเหตุผลและความรู ้ส ึกของลูกค้าต่อตราสินค้านั ้น ดังนี ้ (3.1) การใช้ว ิจารณญาณ 
(Judgments) โดยใช้หลักเหตุผล (3.2) ความรู้สึกที่ดีของลูกค้า (Feeling) ถ้าลูกค้าพิจารณาด้วย
วิจารณญาณแล้วว่าคุ้มค่าก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี  

 (4)  ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า (Relationships) กล่าวคือ ทำให้
ลูกค้าเกิดความภักดีอย่างมากและมีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบอกต่อในเชิงบวกด้วย 

Aaker (1991) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้ามี 4 มิติ คือ การรู้จักแบรนด์ (Brand awareness) 
ความเชื่อมโยงของแบรนด์ (Brand association) การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived quality) และ
ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) แบรนด์ที่มีคุณค่าสูงจะเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมาย 
เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ (หรือ ความเชื่อมโยง) ในแง่บวก เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคมองว่ามีคุณภาพ 
และผู้บริโภคมคีวามภักดีต่อแบรนด์ ในขณะที่ Keller (1993) มองว่าคุณค่าของแบรนด์นั้นสามารถจัด
กลุ่มได้เป็น 2 ระดับคือ การรู้จักแบรนด์ (Brand awareness) และภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand 
image) ส่วน Berry (2000) จัดกลุ่มคุณค่าของแบรนด์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ การรู้จักแบรนด์ (Brand 
awareness) และความหมายของแบรนด์ (Brand meaning)  

นักวิชาการหลายท่านได้นำโมเดลของ Aaker มาทดสอบว่าแต่ละมิติของแบรนด์นั้น ส่งเสริม
ให้แบรนด์มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (Yoo, Donthu and Lee, 2000; Tong and Hawlley, 2009) 
และได้มีการทดสอบระหว่างมิติเหล่านั้น รวมไปถึงอิทธิพลของมิติเหล่านั้นที่มีต่อคุณค่าของแบรนด์ 
(Buil, Martinez and Chernatony, 2013) 

การรู ้จักแบรนด์ (Brand awareness) หมายถึง ระดับการรู ้จักแบรนด์ที ่ผู ้บริโภคมีต่อ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงหรือตระหนักถึงแบรนด์ 
(Aaker 1996) 

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) หมายถึง ความเชื่อมโยงที่ผู้บริโภคมีในใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะต่างๆของแบรนด์นั้น และความเชื่อมโยงของแบรนด์ที่เป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ Aaker 1996 กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแบรนด์จะเป็นการวัดอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand 
identity) ในทัศนคติของลูกค้า กล่าวคือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) เป็นการวัดจาก
มุมมองของลูกค้า แต่อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) เป็นการวัดจากมุมมองของบริษัทหรือ
เจ้าของแบรนด์  ภาพลักษณ์ของแบรนด์และความเชื่อมโยงของแบรนด์ (Brand association) นั้น
มักจะถูกนำมาใช้ทดแทนกัน เนื่องจากความเชื่อมโยงนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจาก
แบรนด์ รวมทั้งบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand personality) ซึ ่งช่วยส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์ 
(Keller 1993; Pappu, Quester and Cooksey 2005) 
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แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพของแบรนด์ (Brand quality) และคุณภาพที่รับรู้ (Perceived 
quality) เป็น 2 คำที่มักถูกนำมาให้ทดแทนกันเสมอ (Aaker 1996) ซึ่งหมายถึง การตัดสิน การ
วินิจฉัย เกี่ยวกับความดีเยี่ยมหรือความเหนือกว่าในภาพรวมของแบรนด์  (Zeithaml, 1988) ความ
มั่นใจนี้แสดงออกด้วยความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาสูงเพ่ือแบรนด์น้ัน  

 Keller (2003) ได้ระบุถึงคุณภาพของแบรนดืใน 7 ด้าน ได้แก่ (1) ผลการทำงานของแบรนด์ 
(Performance brand), คุณลักษณะ (Features), คุณภาพตามที่กำหนด (Conformance quality) 
ความน่าเช่ือถือ, ความคงทน, ความสามารถในการบริการ, สไตล์และการออกแบบ 

ความภักดีที ่มีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) Aaker (1991) และ Oliver (1999) กล่าวว่า 
ความภักดีต่อแบรนด์มี 2 ประเภทคือ ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ซึ่งแสดงออก
ด้วยความถี่ในการซื้อซ้ำ หรือปริมาณการซื้อแบรนด์นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ในกลุ่มสินค้า
ประเภทเดียวกัน ในส่วนของความภักดีเชิงทัศนคติ  (Attitudinal loyalty) หมายถึง แนวโน้มที่จะมี
ความภักดีต่อแบรนด์ที่แสดงออกโดยการเจาะจงว่าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์แรกที่ผู้บริโภคจะนึกถึง เมื่อ
ต้องการซื้อสินค้าประเภทดังกล่าว Lassar, Mittal and Sharma (1995) กล่าวว่า ความภักดีเป็น
ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการทำงานของแบรนด์ (Brand performance) เป็นความมั่นใจว่า
แบรนด์นี้เหนือกว่าคู่แข่งขันและความมั่นใจนี้แสดงออกด้วยความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่ อแบ
รนด์นั้น  

Brand Equity of a Destination/ Destination Equity 

มีนักวิจัยมากมายที่ได้นำแนวความคิดของคุณค่าตราสินค้า (Brand equity) มาประยุกต์ใช้
กับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศปากีสถาน (Kashif, Saensi and 
Sarifuddin, 2015) ประเทศสโลเวเนีย (konecnik and Gartner, 2007) ประเทศสเปน (Garcia et 
al.,2012) ทวีปเอเชีย (Kim et al.,2016) Tran, Nguyen, Tran, Tran and Huynh, 2019; Kaushal, 
Sharma and Reddy, 2019; Kladou et al., 2015; Morgan et al., 2002.  Dedeoglu, Van 
Nickerk, Wenland and Celuch, 2019; Bianchi, Pike and Lings, 2014) แบรนด์ของจุดหมาย
ปลายทางนั้น (Destination brand) มีความซับซ้อนในการศึกษาและนักการตลาดมีอำนาจในการ
ควบคุมการสร้างแบรนด์น้อยเมื่อเทียบกับการสร้างแบรนด์สินค้าทั่วไป เนื่องจากมีผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
มากมายหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนท้องถิ่น (Morgan, Pritchard and Pride, 2002) 

การรู้จักจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination awareness) ถือเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของคุณค่า ตราสินค้า และเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า (Gartner, 2014) 
แหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องเป็นที่รู้จัก ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะพิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Kashif et 
al., 2015) เพราะการรู ้จ ักจะนำไปสู ่ความสนใจและอยากรู ้มากขึ ้น (Fesenmaier, Vogt and 
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stewart 1993) การรู้จักจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เริ่มจากระดับสูงที่สุด คือ (1) โดดเด่น  (2) การเป็น
ที่รู้จักอันอับแรก (Top or mind) (3) Familiarity ระดับที่คุ้นเคย (4) ระดับที่มีความรู้ (Knowledge) 
Gartner and Ruzzier (2011) ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะเป้นที่รู้จักอย่างโดดเด่น แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าจะนำไปสู้คุณค่าตราสินค้า ดังนั้น หากนักการตลาดการท่องเที่ยวต้องการสร้างตราให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างประสบความสำเร็จ นักการตลาดต้องเริ่มด้วยการสร้างการรู้จัก แล้วจึงสร้างมาด้วย
การสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก (Milman and Pizam 1995; Cai 2002)  

การร ู ้จ ักจ ุดหมายปลายทางการท่องเท ี ่ยว  (Destination awareness) ถ ือได ้ว ่าเป็น
องค์ประกอบหลักที่บ่งบอกถึงผลการทำงานของการสร้างแบรนด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Lee 
and Back, 2008) และงานวิจัยพบว่า การรู ้จักจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยว (Destination 
awareness) ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว (Actual visit behavior) (Kwun and Oh, 2004) 
และพบว่ามีบทบาทสำคัญในการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Chon, 1992) กล่าวคือ
ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะไปท่องเที่ยวที่ใดก็ตาม นักท่องเที่จะมีการสร้างขุดการรู้จัก (Awareness set) 
ซึ ่งหมายถึง รายชื่อของจุดหมายปลายทางที่อยู ่ในความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยว หลังจากที่
นักท่องเที่ยวได้ระบุรายชื่อจุดหมายปลายทางแล้ว นักท่องเที่ยวจะมีการสร้าง ชุดการพิจารณา 
(Consideration set) ซึ่งหมายถึง รายชื่อของจุดหมายปลายทางที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว 
Boo, Busser and Baloglu (2009) พบว่า การรู้จักจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination 
awareness) จะส่งผลในทางบวกต่อคุณค่าของแบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยว แต่ในบางกรณีการรู้จัก
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination awareness) ไม่ได้นำไปสู่คุณค่าของแบรนด์เสมอไป 
(Kashif, Samsi and Sarifuddin, 2015) 
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การรับรู้ต่อตรา (Brand awareness)

ความเก่ียวพันธ์ตรา                   
(Brand association)

คุณภาพที่รับรู้ (Perceived quality)

ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)

สินทรัพย์ตราที่เป็นกรรมสิทธ์ิ (Other proprietary Brand Assets)

คุณค่าตรา (Brand 
Equity)

 

 

ภาพแสดงทัศนะคุณค่าตราตามทฤษฎีของ Aaker 

ที่มา : Fathian S. Arabian Journal of Business and Management Review (2015) 

 

  3.2 การสร้างคุณค่าตรา (Creating Branding Equity) เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ             คุณค่าตราเป็นผลกระทบที่เพ่ิมขึ้นจากการที่ลูกค้าได้รู้จักชื่อตรานำไป 
สู่การตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาด (Kotler Armstrong, 2018 p.667)  

พฤติกรรมผู้บรโิภคเพื่อการสร้างคุณค่าตราสำหรับการท่องเที่ยว มีดังนี ้

1. ลักษณะผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวทางกายภาพ 2. ผลประโยชน์ด้านเหตุผลจากการท่องเที่ยว 
(Rational benefits) 3. ผลประโยชน์ด้านอารมณ์ (Emotional benefits) 4. ความต้องการให้เป็นไป
ตามคำมั่นสัญญา (Promises) 5. ภารกิจของนักท่องเที่ยว (Mission) 6. สิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว 
(Important) 7. วิสัยทัศน์ของนักท่องเที่ยว (Vision) (Kotler and Keller. 2009 p.281)  

Hanaysha, Abdullah & Abdghani (2013) การประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
ตราจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต พบว่าในปัจจุบันนี้นักวิจัยได้มุ่งที่การค้นหาปัจจัยตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม ที่มีผลต่อคุณค่าตรา ซึ่งจากแนวความคิดนี้ก็นำไปสู่การพัฒนาสร้างคุณค่าตราโดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเพื่อปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
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Hanaysha & Abdullah (2015) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้าง
คุณค่าตราให้เกิดความยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ในตลาดที่มีการแข่งขันนั้น คุณค่าตราถือว่าเป็นปัจจัย
ที่สำคัญสำหรับองค์การ ซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าตราโดยรวม โดยการ
พัฒนาคุณค่าตราให้เกิดความชื่นชอบ เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม  

Yildi & Kocan (2018) ชี้ว่าผลกระทบต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความภักดีต่อตรา ผลการวิจัยพบว่า ทั้งนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ตราหรือการรู้จักตรา และความภักดีต่อตรา นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่าการรู้จักตรา
และภาพลักษณ์ตรานั้นมีผลกระทบเชิงบวกต่อการภักดีต่อตราด้วย ดังนั้น นวัตกรรมจึงมีความสำคัญ
ต่อคุณภาพของการมุ่งที่ความภักดีลูกค้า นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีใน
จิตใจของลูกค้า ทั้งนี้ต้องเพิ่มภาพลักษณ์ตราในทัศนของลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความภักดีต่อ
ตรา 

 

 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(Product Quality)

3. การรู้จักตรา 
(Brad Awareness)

4. ภาพลักษณ์ตรา 
(Brand Image) 

5. ความภักดีต่อตรา 
(Brand Loyalty) 

  

Research Model: Hamid et al. (2012) 

  

  งานวิจัยได้สำรวจความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่ค้นพบระหว่างนวัตกรรมและการรู้จักตราซึ่ง
กำหนดว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการรู้จักตรา นอกจากนี้ยังพบว่านวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ตรา และยังพบว่า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ด้วย  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า  มีดังนี้ (1) คุณค่าตราสินค้าจะเพิ่มขึ้นจาก 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ/์ตราสินค้า ซึ่งในที่นี้คือ อัตลักษณ์ตราสินค้า (2) การตอบสนองด้านความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นผลจากความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความรู้เก่ียวกับ
ตราสินค้า ประกอบด้วย ความคิด ความรู้สึก (ชอบ พอใจ ภักดี)  ภาพลักษณ์ ประสบการณ์ ความเชื่อ
และอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับตราสินค้าในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ตราสินค้าจะต้องสร้างความแข็งแกร่ง 
ความพอใจ/ความชอบ และต้องสร้างความผูกพันที่มีลักษณะเฉพาะกับลูกค้า ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว  
(3) การตอบสนองต่อความแตกต่างในผลิตภัณฑ์/ตราสินค้าของลูกค้าซึ่งสร้างคุณค่าตราสินค้าจะ
สะท้อนในรูปของการรับรู ้ (Perception) ความชอบ (Preferences) และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทั้งหมดทางการตลาดของตรา และสร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณค่า
ตราสินค้าเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ หลักสำหรับในการสร้างคุณค่าตราสินค้าจะต้องมุ่งสร้างความรู้ใน
ตราสินค้าให้ผู้บริโภค และคำนึงถึงคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ (Kotler & Keller, 2006, p. 259) 

 

การสร้างตราเมือง/ตราผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. คุณค่าตรา (Brand value) หมายถึง คุณค่าด้านการเงินโดยรวมของตรา (Solomon. 
2018 : P.572) ซึ่งตราใดตราหนึ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันเชิงบวกอย่างเหนียวแน่นในความทรงจำของ
ผู้บริโภคที่จะก่อให้เกิดความภักดีต่อตราตามมา (Kotler & Armstrong. 2018 : 667) 

2. ป้ายฉลาก (label) หมายถึงป้ายที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที ่ถูกพิมพ์ขึ ้นมาเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการสื่อสารข้อมูลจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้อื่ นๆ จุดประสงค์
เบื้องต้นคือการระบุถึงประเภท, ขนาด, ตรา, สายผลิตภัณฑ์, ผู้ผลิต และข้อมูลเฉพาะเจาะจงของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วย (bizfluent.com, 2018)  

องค์ประกอบสำคัญของป้ายฉลากอาหาร (Key Elements of a Food Label) องค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระบุถึงองค์ประกอบที่จำเป็นที ่ต้องระบุบนป้ายฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารไว้ดังนี้ (1) วัตถุดิบ (Food ingredients) (2) แร่ธาตุ (Minerals) (3) ค่า
พลังงาน (Caloric value) (4) ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค (Typical serving size) (5) อาหารกลุ่มเสี่ยง 
8 ชนิด (top 8 allergens) ได้แก่ นมวัว (Milk), ไข่ (Egg), ข้าวสาลี (Wheat), ถั่วที ่เติบโตบนดิน 
(Tree Nuts), ถั่วลิสง (Peanuts), ถั่วเหลือง (Soy Bean), ปลา (Fish ) และสัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้มและ
หอยชนิดต่างๆ (Shellfish) (consolidatedlabel.com, 2018) ดังนั้น การสร้างคุณค่าคุณค่าตราและ
ป้ายฉลาก จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อคุณค่าที่ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ได้จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ 

จากแนวความคิดคุณค่าตราสินค้าดังกล่าวข้างต้นนั้น ในงานวิจัยเรื่องนี้จะมุ่งที่ 2 ประเด็น 
ดังนี ้
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1. การรู้จักตราแหล่งท่องเที่ยว (Destination brand awareness) การรู้จักตราสินค้า
เป็นความสามารถของลูกค้าที่จะระบุว่าตราสินค้ามีความแตกต่าง ซึ่งเกิดจากการจดจำและระลึกได้ใน
การทำงานของตราสินค้า (Kotler & Keller, 2006, p. 268) ดังนั้นการรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในงานวิจัย
นี้จึงเป็นการรู้จักแหล่งท่องเที่ยว การจินตนาการและความสามารถจำชื่อ และเรื่องราวของแหล่ง
ท่องเที ่ยว โดยการรู ้จ ักจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความทรงจำในตราสินค้ าซึ ่งม ีผลต่อ
ความสามารถของลูกค้าที่สามารถระบุตราสินค้าภายใต้สภาพที่แตกต่างกัน (Rossiter & Percy, 
1987) การรู้จักจะสะท้อนถึงความจำได้ในตราสินค้าของลูกค้า (Konecnik, 2006) การรู้จักตราสินค้า 
ประกอบด้วย การระลึกตราสินค้าได้ และการยกย่องนับถือในตราสินค้า (Keller, 1993) ดังนั้นการ
รู้จักแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์กับจุดแข็งของตราสินค้าที่จำได้ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของ
ลูกค้าที่จะระบุตราสินค้าที่โดดเด่น (Rossiter & Percy, 1987) โดยสะท้อนถึงการคงอยู่ของตราสินค้า
ในจิตใจลูกค้า (Konecnik, 2006)  

จากการรู้จักตราสินค้า (แหล่งท่องเที่ยว) ของนักท่องเที่ยวจะนำไปสู่การตอบสนองของ
นักท่องเที่ยวตามโมเดลลำดับขั้นผลกระทบ (Hierarchy of effects model) (Kotler, 2003, p. 568) 
ซึ่งผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว) จะมีการตอบสนองเป็นขั้นตอนคือ การรู้จัก (Awareness) การเกิดความรู้ 
(Knowledge) ความชอบ (Liking) ความพอใจ (Preference) ความเชื่อมั่น (Conviction) และการ
ซื้อ (Purchase) คือเกิดการท่องเที่ยวนั่นเอง  

2. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination image) เป็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่า ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าและความผูกพันต่อตราสินค้า  

 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) นี้ Keller (1993) ได้กำหนดว่าเป็นการรับรู้
เกี่ยวกับตราสินค้าที่สะท้อนถึงความผูกพันต่อตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค ในการวิจัย
การท่องเที่ยวภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเป็นแนวความคิดด้านทัศนคติ ซึ่งเกิดจากผลรวมของความ
เชื่อถือ ความคิด และความประทับใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Crompton, 1979) มี
นักวิจัยหลายท่านได้ให้การสนับสนุนทัศนะด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ว่าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
ส่วนของความเข้าใจ และส่วนของความรู ้ส ึก  (Lawson & Band-Bovy, 1977; Hosany et al., 
2006). ส่วนของความเข้าใจ หมายถึง ความเชื่อถือและความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว ส่วนในเรื่องของความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่ดีต่อคุณสมบัติและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว (Baloglu & McCleary, 1999). 

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) เป็นกลุ่มของความ
ประทับใจ ความคิดเห็น ความคาดหวัง และอารมณ์ความคิดที่บุคคลมีต่อสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง  
(Assaker, 2014; Baloglu & McCleary, 1999a; Beerli & Martin, 2004; Kim & Richardson, 
2003) ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) หมายถึง การรับรู้
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โดยรวมหรือความรู้สึกทั้งหมดที่บุคคลที่มีต่อจุดหมายปลายทางและลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของจุดหมายปลายทางนั้น (Jalilvand et al., 2012; Chen and Tsai, 2007) ภาพลักษณ์เป็นการ
รับรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งของพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดโดยความเชื่อความรู้สึก (Baloglu 
and Brinberg 1997; Crompton 1979) 

นักวิชาการเชื ่อว่าแนวความคิดของภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยว 
(Destination image) เป็นแนวความคิดที ่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะหลาย ๆ ด้านรวมรวมกัน 
(Multi attributes) (Dann, 1996 ; Gallarza et al., 2002 ; Huang & Gross, 2010 ; Zhang, Fu, 
Cai, & Lu, 2014) Echtner and Ritchie (1991) ได้กล่าวว่าภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการ
ท ่องเท ี ่ ยว (Destination image) เป ็นต ัวแปรท ี ่ประกอบไปด ้วยองค ์ประกอบหลายด ้าน 
(Multidimensional Construct) Echtner and Ritchie (1991) ได้กล่าวว่าภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท ี ่ยว (Destination image) ประกอบด้วย องค ์ประกอบ 2 ด ้าน ได ้แก่  
องค์ประกอบด้านความรู้/ความเข้าใจ (Cognitive) และองค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective) 
(Baloglu & Brinberg, 1997; Beerli & Martin, 2004) (Govers, Go, & Kumar, 2007) ภาพลักษณ์
ทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive image) หมายถึงการรับรู้ถึงลักษณะของจุดหมายปลายทาง
นั้น เป็นความเชื่อหรือความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ภาพลักษณ์ทางด้าน
ความรู ้สึก (Affective image) แสดงถึงภาพที ่อยู่ในความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที ่มีต่อจุดหมาย
ปลายทางนั ้น (Baloglu & McCleary, 1999) (Soliman, 2019) เป็นคุณค่าที ่น ักท่องเที ่ยวมีต่อ
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในด้านความรู้สึกผูกพัน 

นอกจากนี้ นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 
(Destination image) ประกอบไปด้วยคุณลักษณะเชิงหน้าที่ (Functional characteristics) ซึ่งเป็น
ลักษณะที่จะต้องได้ และคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological characteristics) ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่จับต้องไม่ได้ (Pratminingsih, Rudatin and Rimenta, 2014) 

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยว (Destination Image) ที่ส่งผลต่อ
ความพ งพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction)  

มีงานวิจัยมากมายที่ได้รับตรวจสอบอิทธิพลของภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว (Destination image) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist satisfaction) 
( Hasan et al., 2 0 1 9 ; Toudert and Bringas-Rabago, 2016; Ramseook-Munhurrun et al., 
2015; Leung, Law, & Lee, 2011)  

Loi, So, Lo, and Fong, (2017) ได้ทำการศึกษาจากนักท่องเที ่ยวในมาเก๊าและพบว่า
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะ
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ท่องเที่ยวซ้ำ (Intention to revisit) ทางอ้อมโดยผ่านทางความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist 
satisfaction) นอกจากนี ้งานวิจ ัยของการท่องเที ่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab 
Emiratcs : UAE) ย ืนย ันความสำคัญของภาพลักษณ์ของจ ุดหมายปลายทางการท่องเท ี ่ยว 
(Destination image) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist satisfaction) Albaity 
and Melhem, 2017; Abbasi, Kumaravelu, Goh and Singh, 2021) Chi and Qu, (2008) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและพบว่า ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยว 
(Destination Image) จะส่งผลกระทบทางตรงต่อความพึงพอใจของนักท่องเท ี ่ยว (Tourist 
satisfaction) ในคุณลักษณะต่าง ๆ ของจุดหมายปลายทางนั้น (Attribute satisfaction) และความ
พึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction) 

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวซ้ำ 
Destination Image Influencing Intention to (Re) visit  

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่
ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Soliman, 2019) และถือว่าเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลติกรรมของนักท่องเที่ยว (Beerli & Martin, 2004) เช่น Song และคณะ (2017) ได้
พบว่า ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวซ้ำ (Intention to revisit) ของนักท่องเที่ยวในประเทศจีนและในประเทศ
อิหร่าน (Allameh et al., 2015)  และในแหล่งท่องเที่ยวการกีฬาฤดูหนาว (Hallmann, Zehrer, 
and Müller, 2015) Kimet และคณะ (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที ่ยว (Destination image) และความตั ้งใจที ่จะท่องเที ่ยวซ้ำ ( Intention to 
revisit) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงกับต่ำในครีต นอกจากนี้ Sharma and Nayak (2018) 
ได้ยืนยันอิทธิพลเชิงบวกของภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination image) 
ที ่มีต่อความตั ้งใจที ่จะท่องเที ่ยวซ้ำ ( Intention to revisit) และการบอกต่อของนักท่องเที ่ยว 
(Stylidis, Shani, & Belhassen, 2017) 

นอกจากนี้นักวิชาการทางการท่องเที่ยวยังพบว่า ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว (Destination image) มีบทบาทอย่างมหาศาลในกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว (Chen 
and Tsai, 2007) การตัดสินใจซื้อ (Woodside & Lysonski, 1989) การเลือกจุดหมายปลายทาง 
(Baloglu & McCleary, 1999). 

Lin และคณะ (2007) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ที่ดีทำให้นักท่องเที่ยวชอบจุดหมายปลายทางนั้น
มากกว่าที่อื่น ๆ ยิ่งงานท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นมากเท่าใด ก็จะมีแนวโน้ม
อย่างมากที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวนั้นเอาไว้ในการพิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต (Chi and 
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Qu, 2008) กล่าวโดยสรุป เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายว่าภาพลักษณ์ของจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว (Destination image) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวซ้ำ ( Intention to 
revisit) (Leung, Law, & Lee, 2011) 

 Stylos, Vassiliadis, Bellou and Andronikidis (2016) พบว่า affective and conative 
image ส่งผลต่อความตั ้งใจที ่จะท่องเที ่ยวซ้ำ ( Intention to revisit) ผ่านทาง holistic image. 
ในขณะที ่ cognitive and affective image มีผลกระทบทางตรงในทางบวกต่อความตั ้งใจที ่จะ
ท่องเที่ยวซ้ำ (Intention to revisit) (Bigne, Sanchez, & Sanz, 2009; Chew & Jahari, 2014) 

อิทธิพลของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความภักดี 

 Del Bosque and San Martin (2008) ได ้ทำการทดสอบก ับจ ุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง และพบว่าภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส่งผลต่อความภักดี
ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในแง่บวกจะยิ่งเพิ่มโอกาส
ที่นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่แห่งนั้น (Telisman-Kosuta, 1994) ในงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
นั้นพบว่าภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำ (Bigne, Andreu, 
Gnoth, 2005) 

 

  4. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Communication) หรือ

เรียกสั้นๆ ว่า การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing ) ซึ่งหมายถึง การใช้ส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาดดิจ ิตอล ซึ ่งจำเป็นต้องใช้ร ่วมกับการสื ่อสารแบบดั ้งเดิม ( Traditional marketing 
communications mix)  การประขาสัมพันธ์ (Public relations) การโฆษณา (Advertising) การ
เป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsorship) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) การตลาด
ทางตรง (Direct marketing) และ การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การจัดนิทรรศการ 
(Exhibitions) การจัดแสดงทางการค้า (Trade shows) ฯลฯ  ซึ่งอาจใช้บางเครื่องมือหรือหลายเครื่อง
ร่วมกัน โดยปรับให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำว่า การตลาดออนไลน์ (Online marketing) 
ซึ่งเป็นกาใช้การตลาดโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  (Websites) การโฆษณาออนไลน์และ
ส่งเสริมการขาย (Online ads and promotions) อีเมลล์ (Email) วิดีโอออนไลน์ (Online video) 
และ บล็อกต่างๆ (Blogs) (Belch & Belch, 2018, p.16, Armstrong & Kotler, 2017, p.624) 
 

4.1 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

จ ุดเร ิ ่มต ้นของ  TAM ในป ี  1989 Davis (1989) ได ้แนะนำทฤษฎ ีน ี ้  Technology 
Acceptance Model : TAM. และทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้อธิบายการ
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ยอมรับเทคโนโลยีต่าง ๆ (Hoof, Groot, and Jonge, 2005 ; Lee, Kozar and Larsen, 2003) และ
ได้ถูกนำมาทดสอบในหลายบริบทเช่น ระบบสาระสนเทศ (Hsu, Lee and Wu, 2005) ซอฟต์แวรต์่าง 
ๆ (Szajna, 1996 ; Gao, 2005) ระบบอีคอมเมิร์ซ (Morris and Dillon, 1997; Koufaris, 2002) 
โมเดลนี้มีพื ้นฐานอยู่บนอีกทฤษฎีหนึ่งของ Fishbein and Ajzen (1975) ที่มีชื ่อว่า (Theory of 
Reasoned Action : TRA) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่า ความตั้งใจของบุคคลหนึ่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
ของเขา การเป็นที่ยอมรับของ TAM 

Fishbein และ Azjen (1975) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง การโน้มเอียงอันเกิดจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างในแง่บวกหรือในแง่ลบเป็นที่ยอมรับใน
งานวิจัยว่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) เป็นปัจจัยที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ใน
การอธ ิบายพฤติกรรมการยอมร ับ ICT (Todri and Adamopoulos, 2014 ; Alshibly, 2015 ; 
Akman and Mishia, 2016) ผลงานวิจัยในอดีตได้ค้นพบว่า ทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ
สาระสนเทศ (Lee and Cho, 2011 ; Sledgianowski and Kulviwat, 2009) ส่งผลต่อการยอมรับ 
(Bareika, Jeyaraj and Wallnski, 2013) การใช้จริง (Lee and Cho, 2011) ความต้ังใจที่จะยังคงใช้
ระบบต่อไป (Kim, 2011) ความเต็มใจที่จะช่วยค่าสมัครเป็นสมาชิก (Horng, 2012) 

Perceived Usefulness หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งจะช่วย
ส่งเสริมผลการทำงานของเขา (Venkatesh and Davis, 2000) ซึ่งความเช่ือนี้จะส่งผลต่อทัศนคติและ
ทัศนคตินี้จะสง่ผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี ซึ่งความต้ังใจนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้
เทคโนโลยีหรือพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีนัน้เอง (Rauniar, Rawski, Yang and Johnson, 2014) 
ในที่นี้หมายความถึง ระดับความเชื่อว่าการใช้ Social Media จะช่วยในการตัดสินใจในการข้อมูลเพื่อ
การท่องเที่ยว 

 

Perceived Ease of Use หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง
เป็นเรื่องที่งา่ยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก (Venkatesh and Davis, 2000) 

Moore and Bensabat (1991) กล่าวว่าความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีจะลดความ
ต้องการที ่จะใช ้ระบบนั ้น (Alarcon-del-Amo, Lorenzo-Romero and Gomez-Borja, 2016) 
Rogers, (2003) กล่าวว่าความซับซ้อนของระบบหรือเทคโนโลยีจะส่งผลในเชิงลบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีและมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าการรับรู้ในด้านความง่ายในการใช้งานเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของการยอมรับเทคโนโลยี (Liao, Tsou and Huang, 2007 ; Jahangir and Begum, 2008 ; 
Hussein and Hassan, 2016) ในกรณีนี้ หมายถึงระดับความเชื่อของบุคคลที่มองว่าการใช้ Social 
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Media นั้นไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการเรียนรู้และใช้ Application และไม่ได้ยากเกินกว่าที่
จะเข้าใจ 

 

แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) เป็นหนึ่งในแบบจำลองซึ ่งช่วยในการ
จำลองวิธีที่ผู้คนยอมรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ แบบจำลองมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่กำหนด
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุด
โดยมีปัจจัยหลัก 2 ประการที ่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจของแต่ละบุคคลในการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ได้แก่ การรับรู้ว่าใช้งานง่าย (perceived ease of use: PEOU) ขอบเขตที่บุคคลเชื่อว่าเทคโนโลยี
เฉพาะจะใช้งานได้ง่ายและใช้งานง่ายถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของ TAM ที่ช่วยในการ
ทำนายการยอมรับหรือการปฏิเสธเทคโนโลยีของผู้ใช้ และรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness: 
PU) ขอบเขตที่แต่ละคนเชื ่อว่าการใช้เทคโนโลยีบางอย่างจะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
การศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในโดเมนต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า PU เป็นปัจจัยหลักในการยอมรับ
และใช้เทคโนโลยีใหม่ การรับรู้ของผู้ใช้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก ดังนั้น TAM ถือเป็นปัจจัยหลักที่อธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้โดยตรงหรือ
โดยอ ้อม (Kalayou, Endehabtu, & Tilahun 2020)  ซ ึ ่ งการยอมร ับเทคโนโลย ี  (TAM) เป็น
แบบจำลองที่มีความเหมาะสมกับการทดลองเชิงประจักษ์ถึงอิทธิพลของลักษณะพฤติกรรม และความ
เชื่อด้านการรับรู้ต่อความตั้งใจทางพฤติกรรมที่จะยอมรับเทคโนโลยี (Devendra, Mohit and Gopal, 
2020) TAM มีจุดเด่นที่โดดเด่นในวรรณกรรมมากมายที่มุ ่งเป้าไปที่การระบุปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอย่างครอบคลุม  

จากนั้น Venkatesh & Davis (2000) การยอมรับเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามาสู่เวอร์ชั่นที่ 
2 ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลหรือผลกระทบทางสังคมและกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะทำให้เกิดความ
เข้าใจทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ที่สามารถนำไปสู่การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบกับงานวิจัยของ Kalayou, Endehabtu, & Tilahun (2020) ที่แสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่จะใช้ในการประเมินความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ 
eHealth เพื่อการยอมรับเทคโนโลยี eHealth อย่างยั่งยืน ทัศนคติต่อ eHealth พบว่าเป็นปัจจัยที่
สำคัญที่สุดสำหรับความตั้งใจที่จะใช้ eHealth นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ประโยชน์และความสะดวก
ในการใช้งานยังพบว่าปัจจัยสำคัญสำหรับทัศนคติต่อ eHealth และความตั้งใจที่จะใช้ eHealth 
นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคยังพบว่าเป็นปัจจัยทำนายทัศนคติและความตั้งใจที่จะใช้ 
eHealth ดังนั ้นปัจจัยที ่ส่งถึงการยอมรับสามารถช่วยเพิ ่มการรับรู ้ประโยชน์และทัศนคติได้ ที่
สอดคล ้องก ับ  Akbari, Rezvani, Shahriari, Zúñiga, Pouladian (2020) พบว่า การเปล ี ่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างรวดเร็วที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนั้นแบบจำลองที่นำเสนอจึง
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ให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้งานได้อธิบายถึง
ผลในเชิงบวกของนิสัยที่มีต่อ PU และ PEOU  

คุณภาพของระบบบน PU และ PEOU ผลการวิจัยในปัจจุบันยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่แข็งแกร่งของนิสัยใน PEOU และ PU ของ mobile library applications (MLA) และคุณภาพของ
ระบบยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ PEOU และ PU ผ่านโครงสร้างหลักของ 
TAM หรือแม้แต่ในมุมมองของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ชี้ให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความ
แข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทางสังคม มีผลทางทฤษฎีสำหรับพฤติกรรมการยอมรับของผู้บริโภคและ
ผลกระทบเชิงประจักษ์สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดผ่านอุปกรณ์ เช่นเดียวกับ Kim & Lin 
(2016) ที่ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาบน Facebook ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการ
โฆษณาได้เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากโฆษณาที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแบบนี้อาจถู กมองว่าเป็นการ
รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยการเติบโตของแพลตฟอร์มโฆษณานี้จึงมีผลกระทบที่สำคัญ
สำหรับผู้บริโภค และผู้ลงโฆษณา จึงเกิดงานวิจัยเพื่อศึกษาและ คาดการณ์การตอบสนองของผู้ใช้ต่อ
โฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนบนโซเชียลมีเดียผ่านรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยด้าน
ความกังวลเกี่ยวกับการล่วงล้ำ (Intrusiveness Concerns) และปัจจัยด้านความกังวลเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) ของผู้ใช้งานเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ 
แต่ไม่รับรู้ถึงความสะดวกในการใช้โฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนแม้ว่าจะมีปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยก่อนหน้านี้
มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน  

แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) นั้นก็
ยังมีผลต่อความตั้งใจในการซื ้อผลิตภัณฑ์ และเมื่อมองลงมาในมุมมองของกา รบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียบนมือถือเชิงโต้ตอบของ Tan, Lee, Hew, Ooi, 
and Wang (2018) ที่ได้นำเสนอกรอบการทำงานแบบบูรณาการที่ประกอบด้วยรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยีมือถือปัจจัยส่วนบุคคล (เช่นการรับรู้ความสามารถของตนเองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และการ
รับรู้ความสามารถของเทคโนโลยี) และทฤษฎีการโต้ตอบเพื่อทำความเข้าใจความตั้งใจของผู้บริโภคใน
การนำโฆษณาโซเชียลมีเดียบนมือถือมาใช้ในการรับรู้ด้านโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่า 
การนำโฆษณาโซเชียลมีเดียบนมือถือมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการโฆษณาบน
โซเชียลมีเดียบนมือถือเป็นแนวทางการวิจัยที่ค่อนข้างใหม่การศึกษานี้จึงเสนอกรอบการวิจัยแบบ
บูรณาการโดยการผสมผสานการโต้ตอบปัจจัยส่วนบุคคล (เช่นการรับรู้ความสามารถของตนเองบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่และการรับรู้ความสามารถของเทคโนโลยี) และรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีมือถือ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนำโฆษณาโซเชียลมีเดียบนมือถือมาใช้ในการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ไม่เพียง 
แต่สำหรับองค์กรการท่องเที ่ยวเท่านั ้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐนักพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่แสดงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผลลัพธ์ยังมีประโยชน์ใน
การปรับปรุงการได้มาการรักษาและการพัฒนานักท่องเที่ยวที่มีอยู่และปัจจุบัน (เช่นผู้บริโภคสินค้า
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และบริการด้านการท่องเที่ยว) ซึ่งจะทำให้องค์กรการท่องเที่ยวมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด 
การศึกษาน้ีมีขอบเขตในหลาย ๆ ด้านและสามารถนำมาพิจารณาเพื่อการศึกษาในอนาคตได้ 

 

 

TAM  

 

Intention Attitude – Actual Use  

 

 

4.2 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความคิด
ความคิดและข้อมูลผ่านการสร้างเครือข่ายเสมือนและชุมชน จากการออกแบบ สื่อสังคมออนไลนจ์ะใช้
อินเทอร์เน็ตและช่วยให้ผู ้ใช้สามารถสื ่อสารเนื ้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว  เนื ้อหา
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารวิดีโอและภาพถ่าย โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์
โซเชียลมีเดียผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ผ่านซอฟต์แวร์บนเว็บหรือเว็บแอปพลิเคชัน
ซึ่งมักใช้ในการส่งข้อความ ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์แพร่หลายในอเมริกาและยุโรปตอนนี้จีนและ
อินเดียเป็นผู้นำในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทั่วโลกมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 3 พันล้าน
คน โดยสื่อสังคมออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
(Dollarhide, 2020) จากข้อม ูลของ  Pew Research Center (2019) ผู ้ ใช้ส ื ่อส ังคมออนไลน์ มี
แนวโน้มที่จะอายุน้อยลงถึงร้อยละ 90 ของผู้ใช้งานทั้งหมด โดยมีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี สื่อสังคม
ออนไลน์มีอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบต่อตนที่เลือกใช้งาน  นอกจากนี้ผู ้ใช้มักจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับ
การศึกษา หรือมีการศึกษาดีขึ้น และมีฐานะค่อนข้างดีหรือมีรายได้มากกว่า 75,000 เหรียญต่อปี 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาจอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ใช้งานผ่านเทคโนโลยี 
ได้แก่ การแชร์รูปภาพการเขียนบล็อกการเล่นเกมบนโซเชียลเครือข่ายสังคมการแบ่งปันวิดีโอ
เครือข่ายธุรกิจโลกเสมือนจริงบทวิจารณ์และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้แต่รัฐบาลและนักการเมือง นำเอา
มาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือในมุมมองของ
บุคคลทั่วไปที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวขยาย บางคนจะ
ใช้แอปพลิเคชั่นนำไปใช้เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสในการทำงานค้นหาผู้คนทั่วโลกที่มีความสนใจ
เหมือนกันและแบ่งปันความคิดความรู้สึกความเข้าใจและอารมณ์ ของผู้ที่มีส่วนร่วมที่เป็นส่วนหนึ่ง
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ของเสมือนเครือข่ายทางสังคม สำหรับภาคธุรกิจ การนำเอาสื่อสังคมออนไลน์นำเอามาประยุกต์ใช้ 
และถือว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ตามแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาและมี
ส่วนร่วมกับลูกค้าผลักดันยอดขายผ่านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายวัดแนวโน้มของผู้บริโภค
และเสนอบริการลูกค้าหรือการสนับสนุน (Dollarhide, 2020) 

แม้จะมีพันธกิจหรือหน้าที่การทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมากมายหลายวิธี ที่
ผู้คนใช้งานจะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ 
รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบัน การ
สื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทพื้นฐาน 
(advergirl, 2008) ประกอบด้วย 1) สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบการสร้าง (Create) สื่อสังคมออนไลน์
ในกลุ่มของการสร้างเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกการสร้างวิดีโอไวรัล
ที่ยอดเยี่ยมถัดไปหรือการสร้างโลกเสมือนจริงโซเชียลมีเดียตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการ
สร้างสิ ่งต่างๆ เช่น Blogger / medium / Wikipedia / youtube เป็นต้น 2) สื ่อสังคมออนไลน์
รูปแบบการแนะนำ (Recommend) สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มการแนะนำหรือรีวิวในรูปแบบของบท
วิจารณ์และคำแนะนำของแต่ละบุคคล โดยผ่านเครือข่ายของผู้ใช้งานที่สามารถเพิ่มความนิยมหรือลด
ความนิยมตามเนื ้อหาที ่นำเสนอภายใต้แนวคิดโดยให้คะแนน หรือการโหวต เช่น Wongnai / 
TripAdvisor / pantip เป็นต้น และ 3) สื ่อสังคมออนไลน์รูปแบบโต้ตอบ  (Interact) สื ่อสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานตอบโต้กัน หรือการต้ังคำถาม เป็นรากฐานของสื่อสังคม
ออนไลน์ และเป็นรูปแบบที่นิยมที่สุด เช่น Facebook / Twitter / Instagram เป็นต้น 

 

4.3 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

จากการศึกษาทางสถิติของ Statusbrew (2018) มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียราว 3.04 พันล้าน
คนทั่วโลกและ 90% ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์พยายามเข้าถึงแบรนด์หรือร้านค้าปลีก สิ่งนี้แสดงให้
เห็นถึงความสำคัญของการใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์โดย บริษัท ต่างๆ โดยเฉพาะ บริษัท 
start-up เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของตน มีหลายวิธีที่การตลาดบนสื่อสังคมออนไลนซ์ึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท start-up ได้แก่ (1) โซเชียลมีเดียช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารโดยตรงกับ
ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ (2) โซเชียลมีเดียสามารถปรับปรุงการจัดหาเงินทุนของ บริษัท  
start-up และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถปรับปรุงความได้เปรียบในการแข่งขันของ 
บริษัท start-up การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ดีขึ้น อ้างอิงจาก Dziadkiewicz, et al. (2015) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีส่วนร่วมใน
ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะ “สนับสนุนให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับผู้มาใหม่ หรือ
กลุ่มลูกค้าใหม่” เนื่องจากความต้องการที่จะอยู่การรวมอยู่ในธุรกิจ ด้วยวิธีนี้ บริษัท ต่างๆสามารถหา
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ผู้ลงโฆษณาที่จะเผยแพร่แนวคิดทางธุรกิจสะท้อนบุคลิกของบริษัท และดึงดูดผู้คนให้มารวมอยู่ใน
ชุมชนแบรนด์ภายในบริบทของสังคมออนไลน์มากขึ้น 

 ในทางกลับกันเจตจำนงดังกล่าวจะสร้างชุมชนแบรนด์ที่สามารถมีส่วนร่วมในระดับความ
ภักดีต่อตราสินค้าของบริษัท เพื่อให้บริษัท สามารถรวบรวมได้จากผู้บริโภคและผลกระทบที่มากขึ้น
จากการบอกต่อปากต่อปาก (WOM) หรือการโฆษณา (Sharma, & Bharathi. 2013) เช่นคำพูดจาก
ปากของการโฆษณาและการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภคสามารถส่งผลในการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าและวิธีการสำหรับการสร้างการตลาดแบบปากต่อปากในหมู่กลุ่มบางคนที่มีความสนใจใน
หัวข้อทั่วไปแม้ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแบรนด์ แต่ทุกคนก็สามารถ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ บริษัท และผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้ เช่น บริษัท  
start-up ในขณะนี้สามารถมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวเองแบบเดียวกับ บริษัท 
ขนาดใหญ่จำนวนมาก (Rugova, & Prenaj 2016) แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ บริษัทต่างๆ 
สามารถรับฟังสิ ่งที ่ต้องการสื ่อสาร และสามารถโต้ตอบกับกลุ ่มเป้าหมายและลูกค้าได้โดยตรง 
(Reyneke, Pitt, & Berthon, 2017) ส่งผลให้การรับรู้คุณภาพการบริการดีขึ้น บริษัท นอกจากนี้
สามารถนำเสนอความประทับใจครั้งแรกในเชิงบวกในแพลตฟอร์มสื่อสังคมและไฮไลท์ที่น่าเชื่อถือ มี
ความรู้และเข้าถึงได้ผ่านการโพสต์ และอื่น ๆ ของกิจกรรมสื่อสังคมนอกจากนี้แพลตฟอร์มสื่อสังคม
ช่วยให้การโต้ตอบทั่วโลกไม่ถูกจำกัดในเรื่องระยะทางด้วยเหตุน้ี  

บริษัทสตาร์ทอัพจึงต้องพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์พื่อให้
ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบดังกล่าวและเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนต่อไป ( Jung, & Jeong, 
(2020) ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatterjee, & Kar (2020) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุใดองค์กรขนาด
กลางและขนาดย่อมจึงใช้การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและผลกระทบคืออะไร: ข้อมูลเชิงลึกเชิง
ประจักษ์จากอินเดีย พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์การรับรู้การใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ส่งผลใน
เชิงบวกต่อผลกระทบของ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากการนำไปใช้โดย SMEs เงื่อนไข
การอำนวยความสะดวกมีผลกระทบเล็กน้อยในขณะที่ต้นทุนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีส่วนช่วยในการเติบโตทางธุรกิจของ SMEs การใช้โซเชียลมีเดียทั้ง
โดยผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้นำโอกาสมาสู่ทั้งผู้ประกอบการ SMEs และผู้มี
โอกาสเป็นลูกค้า SMEs สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนได้และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถเข้ามา
ใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของตนโดยใช้การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งนี้ได้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้อัปเดตวิธีการดำเนินกิจกรรมตามการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในธุรกิจ SMEs (Chatterjee & Kar, 2020) อีกทั ้งยังมีงานวิจัยที ่กล่าวถึง
ผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดียต่อกระบวนการขายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่ระบุผลกระทบที่คล้ายคลึงกันของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน SMEs ในประเทศต่างๆ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ขึ ้นอยู ่กับประเภทของอุตสาหกรรมและประเภทของสื ่อสังคมออนไลน์ที ่ใช้ตาม
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วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ SMEs ผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง (Wardati & Mahendrawathi, 2019) 

Social Media and Tourist Behavior 

Social Media เช่น Twitter, Facebook, Google Plus และ LinkedIn ถือได้ว่าเป็นระบบ
ที่มีพื้นฐานอยู่บนอินเตอร์เน็ต ที่มีพื้นฐานอยู่บน Web 2.0 และสิ่งนี้ทำให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างหรือกำหนดขึ้นมาเอง (Kaplan and Haenlin, 2010) Kaplan and Haenlin, 
(2010) ได้จัดประเภทสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น Blogs, Social networking 
sites เช่น Facebook, Communities ชุมชน (YouTube) และเกมเสมือนจริง (Johnson, 2014) 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับ Electronic commerce และช่วย
ขยายขีดความสามารถของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคและระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค 
(Mangold and Fauld, 2009) ในปัจจุบัน                       e-commerce ได้มีวิวัฒนาการโดยกลายเป็น 

s-commerce ซึ่งย่อมาจาก Social commerce นั่นเอง ซึ่ง Social commerce นี้หมายถึง รูปแบบ
ใหม่รูปแบบหนึ่งของ e-commerce ที่นำ Social media มาใช้ในการสนับสนุนปฎิสัมพันธ์ทางสังคม
และช่วยผู้บริโภคและองค์กรในการซื้อขายทางออนไลน์ (Shen and Elder, 2011 ; Akman and 
Mishra, 2016) 

มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า Online review นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักท่องเที ่ยว (Murphy and Cher, 2014; Vermeulen and Seegers, 2009; Gretzel and Yoo, 
2008) ซึ่งในอดีตแหล่างข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจนั้น ผ่านทางโบรชัวร์ ตัวแทนการท่องเที่ยว 
(Baruca and Civre, 2012) แต่ปัจจุบันแหล่งข้อมูลประเภทสื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีบทบาททดแทน
แหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก และนักท่องเที่ยวทำการตัดสินใจส่วนใหญ่ โดยมีพื้นฐานอยู่บน
สื่อดังกล่าว (Browning and Sparks, 2013; Fotis, Buhalis and Rossides, 2012) Cox, Burgess, 
Selitto and Buultjens, (2009) กล่าวว่า 80% ของนักท่องเที่ยวใช้ข้อมูลจากสื่อดังกล่าวในการเลือก
โรงแรม และ Murphy and Chen (2014) กล่าวว่าใช้ข้อมูล Travel review ในการตัดสินใจ เพราะ
เชื่อว่า เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User-generated content : UGC) มีความน่าเชื่อถือมาก เนื้อหาที่
สร้างโดยผู้ให้บริการ 

 
5. โมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Model of The Consumer Buying 

Decision Process) 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ (1) ขั้น

ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล 
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และการประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อ (2) ขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจซื้อ (3) พฤติกรรมภายหลัง
การตัดสินใจซื้อ โดยพฤติกรรมผู้บริโภคของการทำความเข้าใจ 3 ประการนี้จะนำไปใช้การกำหนดกล
ยุทธการตลาด  

ในขั้นก่อนการตัดสินใจซื้อนั้น ปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมี
ดังต่อไปนี ้

1.การจูงใจ (Motivation) เริ่มต้นด้วยนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็น
ความจำเป็น ความต้องการ และความปรารถนา ซึ่งเป็นความต้องการด้านจิตวิทยาหรือความต้องการ
ทางกายภาพที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการนั้น (Schiffman Wisenblit  : 
2019 : 79 ) มีหลายทฤษฎีที่อธิบายถึงการจูงใจที่นิยมใช้มากคือ การใช้แนวคิดทฤษฎีผลัก -ดึง (The 
push–pull approach) ดังนี้ (1) นักท่องเที่ยวได้รับแรงผลักดันจากความต้องการด้านอารมณ์และ
ความต้องการด้านร่างกาย แรงจูงใจผลักของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยดังนี้ การแสวงหาความแปลก
ใหม่ (novelty seeking), การผ่อนคลาย/ การหลบหลีกความวุ่นวาย( relaxation/escape),การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและญาติมิตร (kinship/relationship enhancement and) และ
การพัฒนาตนเอง (self-development) และ (2) แรงดึงจากคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
(Yoon & Uysal, 2005) ซึ่งแนวความคิดนี้ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดด้วย  

2. การรับร ู ้  (Perception) เป็นขั ้นตองซึ ่งบ ุคคลรับร ู ้  ค ัดเล ือก จ ัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูล เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา (Belch & Belch. : 2018) ซึ่งการรับรู้เป็น
ปัจจัยที่สามารถสร้างแนวความคิดจากการรับรู้ทางการตลาด ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ได้แก่ ได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติ ได้รู้สึก แล้วตีความหมายออกมา ทั้งนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลด้วย รวมทั้งการเกิดทัศนคติที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

3.การเรียนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ได้
เร ียนร ู ้  (Kotler and Armstrong : 2018 : 670) โดยทฤษฎีการเร ียนร ู ้ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral learning theories) หรือทฤษฎีการกระตุ้นและการตอบสนองอธิบายถึงการเรียนรู้ 
เกิดขึ้นตามลำดับขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 จัดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมกับนวัตกรรม 
ขั้นที่ 2 การรับรู้ (Perception) จากประสาทสัมผัสทั้ง5 ขั้นที่ 3 การตอบสนอง (Response) (Kotler 
& Keller : 2016 : 117) 

4.ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมิณความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ (Kerin & Hartley. : 2019 : 685) องค์ประกอบของการเกิดทัศนคติเริ่มต้นด้วยการ
เกิดความรู้ความเข้าใจ การเกิดความรู้สึกที่ดี แล้วขั้นสุดท้ายจะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมหรือแนวโน้ม
พฤติกรรมในอนาคต ซึ่งถือว่าเกิดการเรียนรู้นั้นเอง 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2013.850064
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5. ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่สัมพันธ์กับความคาดหวังของเขา หรือเป็นความรู้สึก ของบุคคล (ลูกค้า) ว่าพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการทำงานของผลิตภัณฑ์กับ
ความคาด หวังของลูกค้า (Kotler & Keller : 2016 : 153) ดังนี้ (1) ถ้าผลการทำงานต่ำกว่าความ
คาดหวังแสดงว่าลูกค้าผิดหวังซึ่งก็คือ ไม่พึงพอใจ(Unsatisfaction) (2) ถ้าผลการทำงานเป็นไปตาม
ความคาดหวังแสดงว่าลูกค้าพึงพอใจ (Satisfaction)  (3) ถ้าผลการทำงานสูงกว่าความคาดหวังแสดง
ว่าลูกค้าชื่นชมยินดีอย่างมาก (Delighted) ความรู้สึกใน 2 ประการหลังนี้ แสดงว่าผู้บริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์อีก และบอกกล่าวความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้กับบุคคลอื่น (Kotler & Others : 2018 
: 195-196) 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพ งพอใจ 

 นักวิชาการได้ค้นพบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ คุณภาพ 
(Quality) (Cronin and Taylor, 1992; Taylor and Baker, 1994) ภาพลักษณ์ (Image) คุณค่าที่
รับรู ้ (Perceived value) ค่าใช้จ่าย (Costs) และความเสี่ยงที่รับรู ้ (Risks) (Dmitrovic, Cvelbar, 
Kolar, Brencic, Ograjenaek and Zabkar, 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยการท่องเที่ยวนั้น
พบว่า คุณภาพ (Quality) และความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นตัวแปรที่แยกออกจากกัน (Tian-
Cole, Crompton and Wilson,2002) และยังพบว่าสองตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Baker 
and Crompton, 2000; Murray and Howat, 2002; Ruiz, Gremler, Washburn and Carrion, 
2009; Lee, Jeon and Kim, 2011) นอกจากคุณภาพ (Quality) ยังมีอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวคือ คุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) (Moliner, Sancnez, Rodriguez 
and Callarisa, 2007; Murray and Howat, 2002) 

นอกจากปัจจัยดังกล่าวนักวิชาการในการท่องเที่ยวยังได้ค้นพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว (Attribute Satisfaction) นำไปสู่ความพึงพอใจโดยรวมที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Overall Satisfaction) (Danaher & Arweiler, 1996; Hsu, 2003; Seaton 
& Benett, 1996) องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นประกอบไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า สถานที่
ท่องเที่ยว 
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6.ความภักดี (Loyalty) เป็นความผูกพันของลูกค้าที ่จะซื ้อซ้ำหรือให้การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เขามีความชอบ/พอใจ ((Kotler & Keller : 2016 : G5) ปัจจัยในการสร้างความ
ภักดีของลูกค้า มีดังนี้ (1) ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและมีความสัมพันธ์อันดีระยะยาวกับลูกค้า โดย
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพโดยรวม (2) ใช้การตลาดแบบเฉพาะบุคคล/แบบตัวต่อตัว 
รวมทั้งการสร้างคุณค่าตรา (3) การสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เหนือกว่าตลาดเป้าหมาย (4) ทุกแผนก
ที่เกี่ยวข้องกันจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง (5) บูรณาการทุกฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อรับทราบถึงความต้องการทั้งที่ชัดเจน
หรือไม่ชัดเจนก็ตาม จัดระเบียบและสร้างฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ถึงความต้องการของลูกค้า
เฉพาะราย ความชอบ ความถี่ในการซื้อ/การติดต่อ รวมทั้งความพึงพอใจด้วย (6) จัดให้ลูกค้าเ ข้าถึง
พนักงานได้โดยสะดวกรวมทั้งสามารถแสดงออกถึงความต้อง/การรับรู้ และข้อเสนอต่างๆได้โดยง่าย 
(Kotler & Others : 2018 : 195-196) 

1.                         (Need recognition)                    (Problem recognition)

2.                (Search for information)

3.                                 (Pre-purchase evaluation of alternatives)

4.                 (Purchase decision)

5.                        (Post-purchase behavior)

5.3                             
(Destination loyalty)
(1)                          

(Positive word-of-mouth)
(2)                             

(Intention to travel in the future)

5.1           (Consumption)

5.2                               
(Destination satisfaction)
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ภาพที ่ 2.1  แสดงโมเดลกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค (Model of the consumer buying decision  process) 
(ปรับปรุงจาก Blackwell, Miniard & Engel, 2006, p. 70) 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว Tourist Destination 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว (Tourist destination) เป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวได้ใช้/ได้บริโภค ภายใต้ชื่อแบรนด์เดียวกันและเป็น
ประสบการณ์ที ่ผสมผสานกันให้แก่นักท่องเที ่ยว (Buhalis, 2000; Leiper, 1995) Fuchs and 
Weiermair, (2003) มองว่า จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว (Tourist destination) เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง Consumers space และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่ให้ประสบการณ์แบบองค์รวม 
นักท่องเที ่ยวมองว่า จุดหมายปลายทางของนักท่องเที ่ยว  (Tourist destination) เป็นเสมือน
ผลิตภัณฑ์หน่วยเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว ประกอบไปด้วยผู ้มีส่ วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เช่น 
นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาครัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประชากรที่เป็นคน
ท้องถิ่น (Buhalis, 2000; Mistilis, Buhali and Gretzel, 2014) 

McIntyre (1993) กล่าวว่า จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว (Tourist destination) เป็น
สถานที่ที่รวมทั้งสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
นักวิชาการท่านอื่น ๆ เช่น Coltman (1989) และ Kozak 2003 กล่าวว่า จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว (Tourist destination) หมายถึง สถานที่ที ่มีลักษณะทางธรรมชาติและสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างจากจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ  

Gartner (2014) กล่าวว่า จุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism destination) 
หมายถึง สถานที่ของสิ่งมีชีวิต คำว่าจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism destination) 
เป็นคำที่มีหลายมิติและให้ประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละคน จุดหมายปลายทาง
ของแหล่งท่องเที ่ยว (Tourism destination) แตกต่างจากสินค้าเพราะไม่ได้มีการนำมาขายใน
ท้องตลาด (Gartner 2014) แต่ในทัศนะของนักท่องเที่ยวมองว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
(Tourism destination) เป็นเสมือนผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ทั้งที่ความจริงแล้วการบริหารการตลาดของ
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาครัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ
ประชากรที่เป็นคนท้องถิ่น (Buhalis, 2000; Mistilis, Buhali and Gretzel, 2014)  

 

ความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว (Intention to Visit)/ความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit 
Intention) 
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แนวความคิดเรื ่องนี้มาจากคำว่า ความตั ้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention) ซึ่ง
หมายถึง ความตั้งใจในการวางแผนที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมาจากความเช่ือว่า ถ้ามนุษย์บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำบางอย่าง บุคคลนั้นย่อมมีโอกาสที่มากกว่าที่จะกระทำสิ่ง
น ั ้นน ั ่นเอง (Pratminingsih, Rudatin and Rimenta, 2014) ความตั ้งใจเช ิงพฤติกรรมนี ้ เป็น
ศูนย์กลางของทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้า (Theory of planned behavior: TPB) ที่
แสดงถึงระดับของความตั้งใจของบุคคลที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมบางอย่าง (Ajzen, 1991; 
Khan, Chelliah and Ahmed, 2018) Fishbein and Ajzen (1975) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention) ว่าเป็นทัศนคติการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อ
สิ ่งของ ซึ ่งเป็นโอกาสของบุคคลที ่จะกำหนดพฤติกรรมหรือทำการตัดสินใจในทำนองเดียวกัน  

Sheeran (2002) ได้ชี้ให้เห็นว่าความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมถูกนำมาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการ
บริโภคในแบบ ต่าง ๆ ส่วนในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น ผลงานวิจัยพบว่าความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว
จะส่งผลต่อการท่องเที่ยว (Lu, Hung, Wang, Schuett, & Hu, 2016) ในงานวิจัยนี้ความตั้งใจที่จะ
ท่องเที่ยว หมายถึง ความตั้งใจและแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะทำการท่องเที่ยว (Su, 
Lian and Huang, 2020) 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้านี้ (TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ Ajzen ได้
นำเสนอ เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่มีการศึกษาและวิจัยอย่างแพร่หลายที่ (Fielding, McDonald, & Louis, 
2008) โดยเชื่อว่าความตั้งใจ (Intention) หรือความตั้งที่จะกระทำซ้ำ (Repeat intention) เป็น
ปัจจ ัยผลักดันนำไปสู ่พฤติกรรมของมนุษย์ (Abbasi, Kumaravelu, Goh and Singh, 2021) 
หลักการพื้นฐานของทฤษฎีนี้เชื ่อว่า ทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective 
norms) และการควบคุมเชิงพฤติกรรมที่รับรู้ (Perceived behavioral control) จะส่งผลต่อความ
ตั้งใจ (Intention) และความตั้งใจนี้จะกำหนดหรือส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้ได้มีการ
นำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายสถานการณ์ เช่น การยอมรับ Self-service technologies (Lien et 
at., 2019) การลงทุนทางการเงิน (Balanche et al., 2019) การจ่ายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
payment) (Flavian et al., 2020) และนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Kamrul Hasan 
et al., 2020 ; Meng and Cui, 2020 ; Meng and Choi, 2019 ; Soliman, 2019 ; Han et al., 
2019) 

สำหรับในบริบทการท่องเที ่ยว ความตั ้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention) เป็น
สถานการณ์ที่พัฒนามาจากความเชื่อของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและมาจากปัจจัยทาง
สังคมและปัจจัยเชิงสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นในระหว่างที ่บุคคลนั ้นกำลังวางแผนการท่องเที ่ยว 
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(Moutinho, 1987) ความตั้งที่จะท่องเที่ยว  (Intention to visit) ถือเป็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
อย่างหนึ่ง ซึ ่งหมายถึง โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางหนึ่งภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด (Nunkoo and Ramkissoon, 2010; Sparks and Pan, 2009; Woodside and 
Lysonski, 1989) และความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวนี้เป็นตัวแปรหรือผลลัพธ์ที่สำคัญในงานวิจัยการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (Um and Crompton, 1992; Khan, Chelliah and Ahmed, 2018; Ahn, 
Ekinci and Li, 2013) 

 

ในส่วนของความต้ังใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit intention) หมายถึง ความเต็มใจ/
ความพร้อมของบุคคลที่จะกลับมาท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางเดิม (Tosun et al., 2015) เป็น
การวางแผนเตรียมการของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต (Loi, So, Lo and 
Fong, 2017) ความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว (Tourist’s revisit intention) 
น้ันเป็นเร่ืองท่ีนักวิชาการให้ความสนใจเป็นอย่างมากในความพยายามท่ีจะเข้าใจถึงปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความต้ังใจดังกล่าว (An et al., 2019; Loi et al. 2017; Sohn et al. 2016) เนื่องจากความตั้งใจที่
จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำนี้ ส่งผลต่อความอยู่รอดและส่งผลตอ่การเติบโตของธุรกิจ (Ngoc and Trinh, 
2015) และยังส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจการท่องเที่ยว (Alves et 
al., 2019; Stylos et al., 2017) และถือว่าเป็นสิ่งที่บง่ช้ีถึงกุญแจสู่ความสำเร็จของกลยุทธทาง
การตลาดการท่องเที่ยว (Beerli-Palacio and Martin-Santana, 2018; Abbasi, Kumaravelu, 
Goh and Singh, 2021) 

 

 ความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำนี ้ในบางงานวิจัยใช้คำว่า ความภักดีต่อจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยว (Destination loyalty) ซึ่งมาจากคำว่า ความภักดี (Loyalty) เป็นความ
ตั้งใจอย่างลึกซึ้งที่จะกลับมาซื้อซ้ำแบรนด์ หรือกลับมาใช้บริการอีกอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัย
ทางสถานการณ์หรือความพยายามทางการตลาดที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแบนรด์ (Oliver, 1997) 
Oliver (1997) ยืนยันว่า ความพึงพอใจเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานที่จำเป็นในการสร้างความภักดี 

ในวิจัยการท่องเที่ยวและบริการ การวัดความภักดีเชิงทัศนคติมีความเหมาะสมมากกว่าการ
วัดความภักดีเชิงพฤติกรรม เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจมีความภักดีต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 
แต่อาจไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่นั้น (Chen and Gursoy, 2001) ดังนั้นมีนักวิจัยหลายท่านที่ใช้ความภักดี
เชิงทัศนคติ โดยวัดจากความตั้งใจที่จะกลับไปท่องเที่ยวอีกครั้งและความเต็มใจที่จะแนะนำจุดหมาย
ปลายทางนั ้นให ้ก ับคนอื ่น (Baker and Crompton, 2000; Gartner and Hunt, 1987; Li and 
Petrick 2008; Tran, Nguyen, Tran, Tran and Huynh, 2019)  
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งานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอี
สปอร์ตไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด University eSports Championship” เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้
ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทาง
ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำมา
เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดและการดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในการศึกษา
และสนับสนุนสิ่งที่ค้นพบที่ได้จากการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลและตอบคำถามการวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำมาตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 พื้นที่ในการศ กษา  

พื ้นที ่ในการศ กษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา 
มหาวิทยาลัยที่มีห้อง Lab ปฏิบัติการ E-sport และ โฟกัส อารีน่า ศูนย์อีสปอร์ต 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 400 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักกีฬาอีสปอร์ต ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรคำนวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้  

  n   =   N 

          1+ Ne2 

 

  โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   N = จำนวนประชากรทั้งหมด 

   e = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญ 

     ทางสถิติ .05 ดังนั้น e = .05 

   n =        2,666,113 

     1+(2,666,113) (.05)2 
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    = 399.15 คน 

    =     399 คน 

  ดังนั้น ได้ขนาดตัวอย่าง 399 คน จึงได้เพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 1 คน รวมเป็น 400 คน 

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยได้วางแผนการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น
และแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการ
เลือกมหาวิทยาลัยที่มีห้อง Lab ปฏิบัติการ E-sport และ โฟกัส อารีน่า ศูนย์อีสปอร์ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร           

 ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการกำหนดตัวอย่าง
วัดที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 ร้าน ละเท่า ๆ กัน ดังนี้  
 1. เขตดุสิต    100 ตัวอย่าง 

 2. เขตธนบุรี    100 ตัวอย่าง 

 3. เกาะรัตนโกสินทร ์   100 ตัวอย่าง 

 4. ย่านวังหลัง    100 ตัวอย่าง 
        รวม      4000 ตัวอย่าง 

 

         ขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยจะเก็บแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือและเต็มใจตอบแบบสอบถามในแต่ละร้านที่สุ่มตัวอย่างได้ในขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 จนครบ 400 ตัวอย่าง  

3.3 เครื่องมือที่สำหรับการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การแข่งขันผ่านเกมและอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด University 
eSports Championship  โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จำนวน 4 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดมีตัวเลือกให้ตอบโดยมี
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คำตอบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous Questions) จำนวน 1 ข้อ และมีหลายตัวเลือกให้ตอบ จำนวน 
3 ข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และเรียงลำดับ (Ordinal 
Scale) 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำรวจทัศนคติต่อกลยุทธ์นวัตกรรมการตลาด ได้แก่ (1) ข้อ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (2) ความเข้ากันได้กับความต้องการของนักกีฬา (3) ความสามารถทดลอง
ฝึกซ้อม (4) ความสามารถสังเกตุได้ จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ Rating scale มี 7 
ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยกำหนดระดับคะแนนและการ
แปลความหมายจากระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับความคิดเห็น 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี

4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเล่นกีฬาอีสปอร์ต ได้แก่ (1) ทัศนคติ
ด้านการใช้งาน (2) ด้านความง่าย (3) ด้านคุณสมบัติ จำนวน 15 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ 
Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval scale) โดยกำหนด
ระดับคะแนนและการแปลความหมายจากระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับทัศนคต ิ
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับทัศนคต ิ

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี
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4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

  ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ได้แก่ (1) การสื่อสารแบบด้ังเดิม (2) การสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทัล จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็น
แบบ Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval scale) โดย
กำหนดระดับคะแนนและการแปลความหมายจากระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับการสื่อสาร 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับการสื่อสาร 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี

4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

 

 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นในอดีต จำนวน 5 ข้อ มีลักษณะคำถาม
เป็นแบบ Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval scale) โดย
กำหนดระดับคะแนนและการแปลความหมายจากระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ระดับการสื่อสาร 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับการสื่อสาร 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี
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3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี

4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

 ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการเล่น ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับ
นวัตกรรมการบริโภค (2) ด้านความตั้งใจที่จะซื้อในอนาคต (3) ด้านแนวโน้มการบอกต่อผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยกำหนดระดับคะแนนและการแปลความหมายจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับพฤติกรรม 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี

4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

 

 

3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

  1. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม ประกอบด้วย การหาความเที่ยงตรงและการหา
ความเช่ือมั่น ดังนี ้
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  1) การวัดความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้แก่ 
ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 

  2) ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามทั้งหมดไปทดสอบกับนักท่องเที่ยวที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนแล้วคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha coefficient method) ของครอนบาค ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ 

    = 






 

t
2

i
2

S

S
-1

1-n

n
  

  เมื่อ  คือ ค่าความเชื่อมั่น 

   n คือ จำนวนข้อ 

   S2
i
 คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

   S2
t คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ 

2.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ ตามลำดับดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งแนวคิ ด ทฤษฎี 
และผลงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

3) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ใส่ผ้าไทยอีสาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

4. นำแบบสอบถามที ่ได้ปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรง 
(validity) เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มีความถูกต้องก่อนการนำไปใช้ 

5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 4 ชุด เพื่อนำผลไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach หรือ Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2538 : 125-126) ผลลัพธ์ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดย
จะมีค่าระหว่าง 0     1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื ่อมั ่นสูง นำแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 แหล่งข้อมูล (Source of data) แบ่งข้อมูลที่ศึกษาออกเป็น 2 แหล่ง คือ 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary   Data)  ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์และวารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 2. แหล่งข้อมลูปฐมภูมิ (Primary   Data)   ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง และดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามสถานที่ต่างๆ  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  เมื่อคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามแล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดมา
คัดเลือกจัดระบบ จัดกลุ่มข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักกีฬา   

 ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับทัศนคติต่อการเล่น ได้แก่ (1) ข้อได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (2) ความเข้ากันได้กับความต้องการของนักกีฬา (3) ความสามารถทดลองใช้ (4) 
ความสามารถสังเกตุได ้

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อกีฬา ได้แก่ (1) ทัศนคติด้านการใช้งาน (2) 
ด้านความง่าย (3) ด้านคุณสมบัต ิ

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ (1) 
การสื่อสารแบบด้ังเดิม (2) การสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทัล 

 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นในอดีต  

 ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการเล่น ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับ
นวัตกรรมการบริโภค (2) ด้านความตั้งใจที่จะซื้อในอนาคต (3) ด้านแนวโน้มการบอกต่อผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
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  แบบสอบถามทั้ง 6 ส่วนนี ้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 1. การ
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

  1. การหาค่าร้อยละ  (Percentage) ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

    P  =  f  x 100 

          n 

 เมื่อ  P = ค่าร้อยละ 

   f = ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

   n = จำนวนความถี่ทั้งหมด 

  

  2.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  

 

   X =  X 

        n 

 เมื่อ  X = คะแนนค่าเฉลีย่ 

    X = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 

   SD = 

 

 เมื่อ  SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่ม 

   ( X2) = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

)1(

)( 22

−

−

nn

xxn
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    X2 = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบสอบถาม 

  2.1 การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของต
รอนบัค (Alpha Cronbach Coefficient) 

 

    =   

 

 เมื่อ   = ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

   k = จำนวนคำถาม 

    = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคำถามต่าง ๆ 

    = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคำถาม 

  ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 
น้อยกว่า หรือ เท่ากับอัลฟ่า 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 

 3. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Analysis) 

  3.1 Independent Sample t – test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร Independent t – test ณ ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 ดังนี้  

 

   t = 
)/1/1( 21

2

21

nnS p +

−  

    

   df = 221 −+ nn  

  เมื่อ t = ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution 

ianceariancek

ianceariancek

var/cov)1(1

var/cov

−+

ariancecov

iancevar
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   1  = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 1 

   2  = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

   2

1S  = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   2

2S  = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   2

pS  = ]2[/])1()1[( 21

2

22

2

11 −+−+− nnSnSn  

   21 , nn  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

  3.2 ค่า F – Test หรือ ANOVA (One Way Analysis of Variance) ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต้ังแต่ 3 
กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สูตร    F – Test 

   F = MS b 

     MS w 

เมื่อ  F =   ค่าแจกแจงทีใ่ช้พิจารณาใน  F – distribution 

 MSb = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   3.2 การวิเคราะห์ความถดถอยg=b’:hvo (Multiple Regression 
Analysis) 

คือ  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (y) 1 ตัวแปร 
กับ ตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัวแปร  โดยที่ในช่วงแรกจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Y 

กับ X ในรูปเชิงเส้น  
ดังนั้น  สมการเส้นถดถอย  คือ  Yi  =  0 + 1 xi + i 
เมื่อ 0 =  ค่าคงที่ หรือ จุดตัดแกนตั้ง 
 1 =  ค่าความชัน 
   =  ส่วนคาดเคลื่อน 
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3.6 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าข้อมูล และวางแผนการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25640. ใช้เวลาในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมถึง
ทดสอบความเที่ยยงตรงของเครื่องมือและปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและสังเคราะห์ผลการวิจัย สุดท้ายนำ
งานวิจัยเข้าเสนอต่ออาจารย์และปรับแก้ตามคำแนะนำ แล้วเสร็จถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบาย  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  ดังนี้   
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive  Statistics)   ประกอบด้วย
ความถี่  ร้อยละ  ค่าต่ำสุด  ค่าสูงสุด  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น  3  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของแพลคฟอร์มที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจรับชม
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
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ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  เพื่อทดสอบสมติ
ฐาน       จำนวน 3 ข้อ ดังนี้  
 สมมุติฐานที่ 1  ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีผลต่อความพึงพอใจรวมในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย  
 สมมุติฐานที่ 2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 สมมุติฐานที่ 3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 สมมุติฐานที่ 4  ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมถ่าย
ทดสดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห ์

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ที่รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่ายสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
กลุ่มตัวอน่างมีลักษณะ ดังนี้  
 
ตารางที่  4.1   แสดงข้อมูลเพศ  
ข้อมูลส่วนตัว จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ       
-เพศชาย 
-เพศหญิง       

 
299 
101 

 
74.8 
25.3 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 4.1  สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  299  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  74.8 ที่เหลือเป็นเพศหญิง 101  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.3  

 

ตารางที่  4.2   แสดงข้อมูลอายุ  
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ข้อมูลส่วนตัว จำนวน (คน) ร้อยละ 
2.  อายุ 
-อายุต่ำกว่า 19 ปี . 
-อายุ 19 – 38 ปี  
-อายุ 39 – 54 ปี  
-อายุ 55 – 73 ป ี
-อายุ 73 ปีขึ้นไป  

 
71 
260 
50 
12 
7 
 

 
17.8 
65.0 
12.5 
3.0 
1.8 

รวม 400 100 
    

  จากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี อายุ 19 – 38 ปี 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา เป็น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 
เป็นผู้ที่มีอายุ 39- 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 55-73 ปี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ 
เป็นผู้ที่มีอายุ 73 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลอาชีพ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน (คน) ร้อยละ 
3.  อาชีพ 
-นักเรียน/นักศกึษา 
-ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
-พนักงานบริษัท  
-ธุรกิจส่วนตัว  
-รับจ้างทั่วไป   
-อื่น ๆ  

 
251 
43 
47 
44 
12 
3 

 
62.7 
10.8 
11.8 
11.0 
3.0 
0.8 

รวม 400 100 
 

  จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 251 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา มีอาชีพพนังงานบริษัท 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  มี
อาชีพรับจ้างทัว่ไป 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอื่นๆ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน (คน) ร้อยละ 
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4.  การศึกษา 
-ระดับประธมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษา  
-ระดับปริญญาตรี  
-ระดับปริญญาโท  
-ระดับปริญญาเอก  

 
18 
44 
279 
42 
17 
 

 
4.5 
11.0 
69.8 
10.5 
4.3 
 

รวม 400 100 
 

  จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.0 ระดับการศึกษาระดับ ปริญญาโท จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษาจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  

 

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลรายได้ 

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน (คน) ร้อยละ 
5.  รายได้ 
-ไม่มีรายได ้
-ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท  
-9,001 – 15,000 บาท   
-15,001 – 21,000 บาท   
-21,001 – 27,000 บาท  
-27,001 – 33,000 บาท   
-33,001 – 39,000 บาท  
-39,001 – 45,000 บาท  
-45,001 บาท ขึ้นไป  

 
139 
73 
50 
40 
31 
30 
18 
10 
9 

 
34.8 
18.3 
12.5 
10.0 
7.8 
7.5 
4.5 
2.5 
2.3 
 

รวม 400 100 
 

  จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ ไม่มีรายได้ จำนวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.3 เป็นผู้ที่มีรายได้ 9,001 – 15,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่มีรายได้ 
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15,001 – 21,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เป็นผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท 
จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เป็นผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 เป็นผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เป็นผู้ที่มี
รายได้ 39,001 – 45,000 บาท จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเป็นผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
45,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

 

 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์
 ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย พบว่าเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย ดังนี้  

 

ตารางที่ 4.6 แสดงการรับชมกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ กี่ครั้งต่อสัปดาห์  

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกต่อสัปดาห์ 

1. 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์
2. 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์
3. 5-6 ครั้ง/สัปดาห์  
4. มากกว่า 6 ครัง้/สัปดาห์  

 
121 
160 
54 
65 

 
30.3 
40.0 
13.5 
16.3 

รวม 400 100 
ที่มา: จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.6 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 3 -4 ครั้ง/
สัปดาห์ จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
จำนวน 121 คน คิดเป็น 30.3 รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.3 และ รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5  

 

ตารางที่ 4.7 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม FPS แบบ 5v5 หรือ 6v6  
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พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 เลือกรับชมเกมแนว Fps แบบ 5V5 หรือ 6v6  

5. เลือกรับชม 
6. ไม่เลือกรับชม  

 
261 
139 

 

 
65.3 
34.8 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.7 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกรับชม แนวเกม Fps 5v5 หรือ 6v6 
จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และรองลงมา ไม่เลือกรับชมแนวเกม  Fps 5v5 หรือ 6v6 
จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  

 

ตารางที่ 4.8 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม FPS แบบ battle royale 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 เลือกรับชมเกมแนว FPS แบบ battle royale 

7. เลือกรับชม 
8. ไม่เลือกรับชม  

 
263 
137 

 

 
65.8 
34.3 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.8 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกรับชม แนวเกม FPS แบบ battle 
royale จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และรองลงมา ไม่เลือกรับชมแนวเกม  FPS แบบ 
battle royale จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

  

ตารางที่ 4.9 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Moba 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว Moba  

9. เลือกรับชม 
10. ไม่เลือกรับชม  

 
249 
151 

 

 
62.3 
37.8 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  
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 จากตารางที่ 4.9 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกรับชม แนวเกม Moba จำนวน 249 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และรองลงมา ไม่เลือกรับชมแนวเกม  Moba จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.8 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม RTS 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว RTS  

11. เลือกรับชม 
12. ไม่เลือกรับชม  

 
71 
329 

 

 
17.8 
82.3 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.10 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม RTS จำนวน 
329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  RTS จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.8 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Sport 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว Sport  

13. เลือกรับชม 
14. ไม่เลือกรับชม  

 
63 
337 

 

 
15.8 
84.3 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.11 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Sport จำนวน 
337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Sport จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.8 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Puzzle Game 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
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เลือกรับชมเกมแนว Puzzle Game 
15. เลือกรับชม 
16. ไม่เลือกรับชม  

 
55 
345 

 

 
13.8 
86.3 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.12 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Puzzle Game 
จำนวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Puzzle Game จำนวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Racing 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว Racing  

17. เลือกรับชม 
18. ไม่เลือกรับชม  

 
53 
347 

 

 
13.3 
86.8 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.13 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Racing จำนวน 
347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Racing  จำนวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Fighting Game 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว Fighting Game  

19. เลือกรับชม 
20. ไม่เลือกรับชม  

 
63 
337 

 

 
15.8 
84.3 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  
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 จากตารางที่ 4.14 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Fighting Game 
จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Fighting Game  จำนวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงการเลือกรับชมแนวเกม Board Game 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เลือกรับชมเกมแนว Fighting Game  

21. เลือกรับชม 
22. ไม่เลือกรับชม  

 
96 
304 

 

 
24.0 
76.0 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.15 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Board Game 
จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Board Game จำนวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงช่วงเวลาที่รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด  

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงเวลาที่รับชมการแข่งขันกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด  

23. 06.00 น. – 12.00 น. 
24. 12.00 น. – 18.00 น.  
25. 18.00 น. – 00.00 น.  
26. 00.00 น. – 06.00 น.  

 
16 
65 
285 
34 

 

 
4.0 
16.3 
71.3 
8.5 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.16 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. จำนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา รับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00 – 18.00 น. จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  และรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น. จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  
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ตารางที่ 4.17 แสดงอุปกรณ์ที่เลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด   

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อุปกรณ์ที่เลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์บอ่ยที่สุด  

1. คอมพิวเตอร์ 
2. สมาร์ทโฟน 
3. แท็บเล็ต 
4. สมาร์ททีว ี
5. รับชมการแข่งขัน ที่สนามแขง่ขันเท่านั้น 

                      

 
207 
82 
48 
47 
16 

 
51.7 
20.5 
12.0 
11.8 
4.0 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.17 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์รับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาใช้สมาร์ทโฟน ในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ใช้แท็บเล็ต ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 48 คน คิดเป้นร้อยละ 12.0 ใช้สมาร์ททีวีในการ รับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนาม
แข่งขันเท่านั้น จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

 

ตารางที่ 4.18 แสดงเลือกรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มสรีมมิ่ง
มีเดียใดบ่อยที่สุด  

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มส
รีมมิ่งมีเดียใดบ่อยที่สุด  

6. Faceฺbook   
7. Twitch  
8. Wetv  
9. Youtube  
10. Tiktok    
11. AisPlay 
12. Nimo TV                   

 
 
 

137 
127 
10 
99 
9 
12 
6 

 
 
 

34.3 
31.8 
2.5 
14.8 
2.3 
3.0 
1.5 
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รวม 400 100 

ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.18 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ Facebook ในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา ใช้ Twitch ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ใช้ Youtube ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ใช้ Ais Play ในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ใช้ WeTV ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ใช้ Tiktok ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ใช้ Nimo ในการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิสก์ 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  

 

ตารางที่ 4.19 แสดงอิทธิพลในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด 

พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อิทธิพลในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มาก
ที่สุด คอมพิวเตอร ์

13. นักกีฬา 
14. คนใกล้ชิด  
15. Influencer 
16. ดารา , นักแสดง 
17. สังคม , กลุ่มเพื่อน 

                      

 
 

142 
74 
64 
20 
100 

 
 

35.5 
18.5 
16.0 
5.0 
25.0 

รวม 400 100 
ที่มา:จากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม  

 จากตารางที่ 4.19 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลในการตัดใช้ใจรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จาก นักกีฬา จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา สังคม,กลุ่ม
เพื ่อน จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 คนใกล้ชิด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
Influencer จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ ดารา,นักแสดง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.0  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจรับชม
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะของแพลตฟอร์ม มีผลต่อการประกอบการตัดสินใจรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยด้านลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

 

ตารางที่  4.20   แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของแพลตฟอร์ม ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน คุณภาพของระบบ (System quality) 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม จำนวนคน (รอ้ยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
คุณภาพของระบบ(System quality)      
1.  ความสวยงามของกราฟิก 
(Graphic) ที่แสดงบนหน้าจอขณะ
ถ่ายทอดสดการแข่งขัน    

66(16.5) 184 
(46.0) 

107(26.8) 41(10.3) 2(.5) 

2.  ความลื่นไหล่ของการชม
ถ่ายทอดสด   

76(19.0) 168 
(42.0) 

138(34.5) 13(3.3) 5(1.3) 

3.  ความสามารถ (Feature) ภายใน
แพลตฟอร์ม 

81 (20.3) 181(45.3) 113(28.2) 22(5.5) 3(.8) 

4.  การแข่งขันต่อเนื่อง ไม่มีการหยุด
พักที่นานเกินไป 

72(18.0) 160(40.0) 135(33.8) 24(6.0) 9(2.3) 

5. สามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกแพต
ฟอร์ม ที่สามารถดาวโหลดแอปพลิเค
ชันสตรีมมิ่งได ้

84(21.0) 181(45.3) 100(25.0) 28(7.0) 7(1.8) 

 

 จากตารางที่ 4.20 สรุปได้ว่า  

 ความสวยงามของกราฟิก (Graphic) ที่แสดงบนหน้าจอขณะถ่ายทอดสดการแข่งขัน    

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความสวยงามของกราฟิก 
(Graphic) ที่แสดงบนหน้าจอขณะถ่ายทอดสดการแข่งขัน เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
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รองลงมา ปานกลาง  107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 66 คน คิดเป้นร้อยละ 16.5 ไม่
เห็นด้วย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  

 ความลื่นไหล่ของการชมถ่ายทอดสด   

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความลื่นไหล่ของการชม
ถ่ายทอดสด  เห็นด้วย 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ไม่เห็นด้วย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คน คิดเป็นยร้อยละ 1.3  

 ความสามารถ (Feature) ภายในแพลตฟอร์ม 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความสามารถ (Feature) 
ภายในแพลตฟอร์ม เห็นด้วย 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา ปานกลาง 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ไม่เห็นด้วย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.8  

 การแข่งขันต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดพักที่นานเกินไป 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การแข่งขันต่อเนื่อง ไม่มีการ
หยุดพักที่นานเกินไป เห็นด้วย 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ปานกลาง 135 คน คิดเป็น 
33.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ไม่เห็นด้วย 247 คน คิดเป็น 6.0 และ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  

 สามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกแพตฟอร์ม ที่สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้ 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ สามารถรับชมการแข่งขันได้
ทุกแพตฟอร์ม ที่สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้ เห็นด้วย 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 
รองลงมา ปานกลาง 100 คน คิดเป็น 25.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ไม่เห็นด้วย 
28 คน คิดเป็น 7.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

  

 ตารางที่  4.21   แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของแพลตฟอร์ม ที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน คุณภาพของข้อมูล ( Information 
quality) 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม จำนวนคน (รอ้ยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
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คุณภาพของข้อมูล (Information 
quality) 

     

1.  ความครบถ้วนของระดับของการ
แข่งขัน เช่น การแข่งขันชิงแชมป์โลก 

87(21.8) 168 
(42.0) 

112 
(28.0) 

28(7.0) 5(1.3) 

2.  ข้อมลูที่ไดร้ับสามารถศึกษาแล้ว
นำไปปรับใช้สำหรับผู้เล่นทัวร์ไป 

86 (21.5) 177 
(44.3) 

109 
(27.3) 

22 
(5.5) 

6(1.5) 

3.  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่าง
จากการแข่งขันอื่นๆ จาก ผู้จัดการ
แข่งขัน 

72(18.0) 179 
(44.8) 

121 
(30.3) 

23 
(5.8) 

5(1.3) 

4.  การไม่เผยตัวตนที่แท้จริงระหว่าง
การรับชม 

68 (17.0) 183 
(45.8) 

107 
(26.8) 

32(8.0) 10(2.5) 

5. การนำเสนอข้อมูลสถิติ ผ่านกราฟิก 
(Graphic)  ทีแ่สดงบนหน้าจอขณะ
ถ่ายทอดสดการแข่งขัน   เช่น ข้อมูล
สถิติการยิงส่วนหัว ของนักกีฬา A 
นับต้ังแต่เริ่มการแข่งขัน 

81(20.3) 175 
(43.8) 

115(28.7) 18 
(4.5) 

11(2.8) 

 

 จากตารางที่ 4.21  

ความครบถ้วนของระดับของการแข่งขัน เช่น การแข่งขันชิงแชมป์โลก 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้่ความเห็นเกี่ยวกับ ความครบถ้วนของระดับของ
การแข่งขัน เช่น การแข่งขันชิงแชมป์โลก เห็นด้วย จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา
ปานกลาง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 ไม่เห็นด้วย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3  

ข้อมูลที่ได้รับสามารถศึกษาแล้วนำไปปรับใช้สำหรับผู้เล่นทัวร์ไป 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลที่ได้รับสามารถศึกษา
แล้วนำไปปรับใช้สำหรับผู้เล่นทัวร์ไป เห็นด้วยจำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา ปาน
กลาง จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ไม่
เห็นด้วย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5  

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่างจากการแข่งขันอื่นๆ จาก ผู้จัดการแข่งขัน 
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กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้
แตกต่างจากการแข่งขันอื่นๆ จาก ผู้จัดการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
รองลงมา ปานกลาง จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 72 คน คิดเป็นร้อนละ 
18.0 ไม่เห็นด้วยจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3  

การไม่เผยตัวตนที่แท้จริงระหว่างการรับชม 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การไม่เผยตัวตนที่แท้จริง
ระหว่างการรับชม เห็นด้วย จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

การนำเสนอข้อมูลสถิติ ผ่านกราฟิก (Graphic)  ที่แสดงบนหน้าจอขณะถ่ายทอดสดการ
แข่งขัน   เช่น ข้อมูลสถิติการยิงส่วนหัว ของนักกีฬา A นับต้ังแต่เริ่มการแข่งขัน 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูลสถิติ ผ่าน
กราฟิก (Graphic)  ที่แสดงบนหน้าจอขณะถ่ายทอดสดการแข่งขัน   เช่น ข้อมูลสถิติการยิงส่วนหัว 
ของนักกีฬา A นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา 
ปานกลาง จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 11 คน คิดเป็น 
2.8  

 

ตารางที่  4.22   แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของแพลตฟอร์ม ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน คุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา 
(Quality of Search Engine / Search Mechanisms) 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม จำนวนคน (รอ้ยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
คุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไก
ในการค้นหา (Quality of Search 
Engine / Search Mechanisms) 

     

1. เข้าสู่ระบบ ง่ายไม่ต้องสมัครยุ่งยาก 
เพื่อรับชมการแข่งขัน 

85(21.3) 167 
(41.8) 

120(30.0) 20(5.0) 8(2.0) 
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2. รายงานปัญหาได้ 24 ชม. 85 (21.3) 150 
(37.5) 

129 
(32.3) 

31 
(7.8) 

5(1.3) 

3. มีการพูดคุยผ่านช่องสนทนาระหว่าง
ชมการแข่งขันกับผู้ชมท่านอ่ืน 

76(19.0) 170(42.5) 121 
(30.3) 

23 
(5.8) 

10(2.5) 

4.  การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
สตรีมมิ่งมีเดีย ง่ายไม่ยุ่งยาก 

88(22.0) 167 
(41.8) 

118 
(29.5) 

21 
(5.3) 

6(1.5) 

 

จากตารางที่ 4.22  

เข้าสู่ระบบ ง่ายไม่ต้องสมัครยุ่งยาก เพ่ือรับชมการแข่งขัน 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เข้าสู่ระบบ ง่ายไม่ต้องสมัคร
ยุ่งยาก เพื่อรับชมการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาปานกลาง 
จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ไม่เห็น
ด้วย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

รายงานปัญหาได้ 24 ชม.  

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายงานปัญหาได้ 24 ชม. 
เห็นด้วย จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาปานกลาง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 21.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.8 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

มีการพูดคุยผ่านช่องสนทนาระหว่างชมการแข่งขันกับผู้ชมท่านอื่น 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ มีการพูดคุยผ่านช่องสนทนา
ระหว่างชมการแข่งขันกับผู้ชมท่านอื่น เห็นด้วย จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาปาน
กลาง จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ไม่
เห็นด้วย จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 

การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมีเดีย ง่ายไม่ยุ่งยาก  

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การใช้งานเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันสตรีมมิ่งมีเดีย ง่ายไม่ยุ่งยาก เห็นด้วย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาปาน
กลาง จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ไม่
เห็นด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ ความพ งพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย  

ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย พบว่า
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจ ารณาแล้วพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ความพ งพอใจ จำนวนคน (รอ้ยละ) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1.ท่านคิดว่าการตัดสินใจการรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์(Esports) ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดียเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

116(29.0) 166 
(41.5) 

92 (23.0) 21(5.3) 5(1.3) 

2.  เมื่อพิจารณาทุกสิ่งโดยรวมแล้ว 
ท่านพึงพอใจในการรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์(Esports) ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

87 (21.8) 176 
(44.0) 

106 
(26.5) 

22 
(5.5) 

9(2.3) 

3.  โปรดประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ในการการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมเีดีย 

108(27.0) 191 
(47.8) 

76 (19.3) 17(4.3) 8(2.0) 

4. ท่านตั้งใจจะรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์(Esports) ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

114(28.5) 159(39.8) 101 
(25.3) 

22(5.5) 4(1.0) 

5. ท่านตั้งใจจะรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์(Esports) ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดียอีกครั้งเมื่อมีรายการแข่งขันครั้ง
สำคัญ 

112(28.0) 169 
(42.3) 

92 (23.0) 20(5.0) 7(1.8) 

6. ท่านจะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมเีดียต่อไป 

117(29.3) 159 
(39.8) 

94(23.5) 23 
(5.8) 

7(1.8) 

 

จากตารางที่ 4.23 
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การตัดสินใจการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียเป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การตัดสินใจการรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เห็นด้วย จำนวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ปานกลาง 
จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

เมื่อพิจารณาทุกสิ่งโดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย  

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เมื่อพิจารณาทุกสิ่งโดยรวม
แล้ว ท่านพึงพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย เห็นด้วย จำนวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  

โปรดประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ โปรดประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมในการการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ปานกลาง จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ไม่เห็นด้วย 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

ตั้งใจจะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี ่ยวกับ ตั ้งใจจะรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 
รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ปานกลาง จำนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.0  

ตั้งใจจะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียอีกครั้งเมื่อมีรายการ
แข่งขันครั้งสำคัญ 
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กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี ่ยวกับ ตั้งใจจะรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียอีกครั้งเมื่อมีรายการแข่งขันครั้งสำคัญ เห็นด้วย 
จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.0 ปานกลาง จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

จะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ จะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Esports) ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียต่อไป เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ปานกลาง จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ไม่
เห็นด้วย จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.8  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพ งพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมเีดีย 

ตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์เพศชาย และ หญิง มี
ผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย  

 
 
 

 
. 

Ho : ความพึงพอใจต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ชาย ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจ
ต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้หญิง  

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

ชาย 299 .67 .757 .385 1.934 398 .054 0.16 
 

หญิง 101 .62       
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H1 : ความพึงพอใจต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ชาย แตกต่างจากความพึงพอใจต่อ
การรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้หญิง  

จากตารางที่ 4.24 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้ชาย กับ ผู้หญิงมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชาย และกลุ่มผู้หญิงพบว่า มี
ค่า Sig เท่ากับ .385 ซึ่งมากกว่า.05 แดสงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของผู้หญิงผลว่ามีค่า Sig .054 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างผู้ชาย และ ผู้หญิง ไม่แตกต่างกัน  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1.2 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที ่  4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้าน อายุ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 

ควา
มพึง
พอใ
จ 

อายุต่ำ
กว่า 19 

ปี 
(N=71) 
Mean 
(SD) 

อายุ 19-
38 ป ี

(N=260) 
Mean 
(SD) 

อายุ 39-
54 ป ี

(N=50) 
Mean 
(SD) 

อายุ 55-
73 ป ี

(N=12) 
Mean 
(SD) 

อายุ 73 
ปี ขึ้นไป 
(N=7) 
Mean 
(SD) 

Leven
e 

Statist
ic 

Sig. F test Sig. 

ควา
มพึง
พอใ
จ 

4.08(0.5
8) 

3.94(0.6
3) 

3.62(.5
6) 

3.02(.8
2) 

3.24(0.8
0) 

0.701 .59
2 

11.94
7 

.00
0 

 

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 19 ปี อายุ 19 – 38 ปี อายุ 39-54 ปี อายุ 55-
73 ปี และ อายุ 73 ปี ขึ้นไป พบว่า ค่า Sig = 0.592 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 19 ปี อายุ 19 – 
38 ปี อายุ 39-54 ปี อายุ 55-73 ปี และ อายุ 73 ปี ขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการ
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ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 
ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 
38 ป ี

0.14 .092 

ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 
ปี 

0.46 .000 

ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-73 
ปี 

0.105 .000 

ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี 
ขึ้นไป 

0.84 .001 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-
54 ป ี

0.32 .001 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-
73 ป ี

0.91 .00 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 
ปี ขึ้นไป 

0.70 .004 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-
73 ป ี

0.60 .003 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี 
ขึ้นไป 

0.39 .127 

ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-73 ปี – ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี 
ขึ้นไป 

-0.21 .479 

 

ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

1.ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .092 ซึ่งมากกว่า 0.05  

2. ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39 -54 ปีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนือ่งจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่ากว่า 0.05 
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3.ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55 -73 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่ากว่า 0.05 

4.ความพึงพอใจผู้ที่ ต่ำกว่า 19 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี ขึ้นไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

5.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 ปีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่ากว่า 0.05 

6.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-73 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

7.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 19 – 38 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี ขึ้นไป อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

8.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 ปี แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-73 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

9.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 39-54 ปี ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี ขึ้นไป อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .127 ซึ่งมากกว่า 0.05 

10.ความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 55-73 ปี ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจผู้ที่ อายุ 73 ปี ขึ้นไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ 0.479 ซึ่งมากกว่า 0.05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงอายุ อายุต่ำกว่า 19 ปี
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 4.08 รองลงมา อายุ 19-38 ป ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อายุ 39-54 ปี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62  อายุ 73 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และ อายุ 55-73 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.02  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1.3 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที ่  4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้าน อาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
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จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้างทัวร์ไป และ อื่นๆ พบว่า ค่า Sig = 0.435 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวน
ของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทัวร์ไป และ อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา – ความพึงพอใจข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

0.57 .000 

ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา – ความพึงพอใจพนักงาน
บริษัท 

0.60 .000 

ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา – ความพึงพอใจธุรกิจส่วนตัว 0.41 .000 
ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา – ความพึงพอใจรับจ้างทัวร์ไป 0.48 .008 
ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา – ความพึงพอใจอาชีพอื่นๆ  0.07 .828 
ความพึงพอใจข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ – ความพึงพอใจพนักงาน
บริษัท 

0.04 .756 

ความพึงพอใจข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ – ความพึงพอใจธุรกิจ
ส่วนตัว 

-0.15 .247 

ความ
พึง

พอใจ 

นักเรียน/
นักศึกษา
(N=251) 
Mean 
(SD) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(N=43) 
Mean 
(SD) 

พนักงาน
บริษัท

(N=47) 
Mean 
(SD) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว
(N=44) 
Mean 
(SD) 

รับจ้าง
ทัวร์ไป
(N=12) 
Mean 
(SD) 

อื่นๆ(N=
3) Mean 

(SD) 

Levene 
Statistic 

Sig. F test Sig. 

ความ
พึง

พอใจ 

4.08(0.59) 3.51(0.53) 3.47(.67) 3.67(.74) 3.59(.44) 4.00(.76) 0.971 .435 14.301 .000 
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ความพึงพอใจข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ– ความพึงพอใจรับจ้างทัวร์
ไป 

-0.86 .667 

ความพึงพอใจข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ– ความพึงพอใจอาชีพอื่นๆ -0.49 .180 
ความพึงพอใจพนักงานบริษัท– ความพึงพอใจธุรกิจส่วนตัว -0.19 .135 
ความพึงพอใจพนักงานบริษัท– ความพึงพอใจรับจ้างทัวร์ไป -0.12 .524 
ความพึงพอใจพนักงานบริษัท– ความพึงพอใจอาชีพอื่นๆ -0.53 .146 
ความพึงพอใจธุรกิจส่วนตัว– ความพึงพอใจรับจ้างทัวร์ไป 0.66 .741 
ความพึงพอใจธุรกิจส่วนตัว– ความพึงพอใจอาชีพอื่นๆ -0.34 .354 
ความพึงพอใจรับจ้างทัวร์ไป – ความพึงพอใจอาชีพอื่นๆ -0.40 .306 

 

ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

1.ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

2.ความพึงพอใจนัของกเรียนนักศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของพนักงานบริษัท อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

3.ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของธุรกิจส่วนตัวอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

4.ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของรับจ้างทัวร์ไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

5.ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของอาชีพอื่นๆ อย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .828 ซึ่งมากกว่า 0.05 

6.ความพึงพอใจของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .756 ซึ่งมากกว่า 0.05 

7.ความพึงพอใจของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของธุรกิจส่วนตัว 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .247 ซึ่งมากกว่า 0.05 

8.ความพึงพอใจของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของรับจ้างทัวร์ไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .667 ซึ่งมากกว่า 0.05 

9.ความพึงพอใจของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของอาชีพอื่นๆ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .180 ซึ่งมากกว่า 0.05 
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10.ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของธุรกิจส่วนตัว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .135 ซึ่งมากกว่า 0.05 

11.ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของรับจ้างทัวร์ไป อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .524 ซึ่งมากกว่า 0.05 

12.ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของอาชีพอื่นๆ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .146 ซึ่งมากกว่า 0.05 

13.ความพึงพอใจของธุรกิจส่วนตัว ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของรับจ้างทัวร์ไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .741 ซึ่งมากกว่า 0.05 

14.ความพึงพอใจของธุรกิจส่วนตัว ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของอาชีพอื่นๆอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .354 ซึ่งมากกว่า 0.05 

15.ความพึงพอใจของรับจ้างทัวร์ไป ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของอาชีพอื่นๆอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากบั .306 ซึ่งมากกว่า 0.05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 4.08 รองลงมา อาชีพ อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  อาชีพรับจ้างทั่วไป มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และพนักงานบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1.4 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที ่  4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ความ
พึง

พอใจ 

ระดับ
ประถมศึกษา

(N=18) 
Mean (SD) 

ระดับ
มัธยมศึกษา

(N=44) 
Mean 
(SD) 

ระดับ
ปริญญา

ตร ี
(N=279) 
Mean 
(SD) 

ระดับ
ปริญญา

โท 
(N=42) 
Mean 
(SD) 

ระดับ
ปริญญา

เอก 
(N=17) 
Mean 
(SD) 

Levene 
Statistic 

Sig. F 
test 

Sig. 
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จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาระหว่าง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  และ ระดับปริญญาเอก พบว่า ค่า Sig = 0.819  ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ
การศึกษาระหว่าง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  และ 
ระดับปริญญาเอก ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า 
ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

ความ
พึง

พอใจ 

3.57(0.68) 3.75(0.63) 3.99(.64) 3.61(.64) 3.44(.59) 0.386 .819 7.709 .000 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจระดับประถมศึกษา  – ความพึงพอใจระดับ
มัธยมศึกษา 

-0.18 .324 

ความพึงพอใจระดับประถมศึกษา – ความพึงพอใจระดับปริญญา
ตร ี

-0.42 .007 

ความพึงพอใจระดับประถมศึกษา – ความพึงพอใจระดับปริญญา
โท 

-0.03 .854 

ความพึงพอใจระดับประถมศึกษา – ความพึงพอใจระดับปริญญา
เอก 

0.13 .537 

ความพึงพอใจระดับมัธยมศึกษา– ความพึงพอใจระดับปริญญา
ตร ี

-0.24 .018 

ความพึงพอใจระดับมัธยมศึกษา– ความพึงพอใจระดับปริญญา
โท 

0.14 .299 

ความพึงพอใจระดับมัธยมศึกษา– ความพึงพอใจระดับปริญญา
เอก 

-0.31 .090 

ความพึงพอใจระดับปริญญาตรี - ความพึงพอใจระดับปริญญาโท -0.39 .000 
ความพึงพอใจระดับปริญญาตรี - ความพึงพอใจระดับปริญญา
เอก 

0.55 .001 
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 ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

1.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .324 ซึ่งมากกว่า 0.05  

2.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

3.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาโทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .854 ซึ่งมากกว่า 0.05 

4.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาเอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .537 ซึ่งมากกว่า 0.05 

5.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แตกต่างจากความพึงพอใจของระดับ
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

6.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .299 ซึ่งมากกว่า 0.05 

7.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาเอก อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .090 ซึ่งมากกว่า 0.05 

8.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี แตกต่างจากความพึงพอใจของระดับ
ปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

9.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี แตกต่างจากความพึงพอใจของระดับ
ปริญญาเอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

10.ความพึงพอใจของระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาเอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า Sig เท่ากับ .365 ซึ่งมากกว่า 0.05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 3.99 รองลงมา คือระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มี

ความพึงพอใจระดับปริญญาโท - ความพึงพอใจระดับปริญญา
เอก 

0.17 .365 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ระดับปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  ระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.57 และ ระดับปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1.5 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่  4.31 แสดงความสัมพันธ ์ระหว่าง  แสดงความสัมพันธ ์ระหว่าง  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

 

 จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรายได้ ระหว่าง ไม่มีรายได้ รายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท 
รายได้ 9,001 - 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 21,000 บาท รายได้ 21,001 – 27,000 บาท  รายได้ 
27,001 – 33,000 บาท  รายได้ 33,001 – 39,000 บาท  รายได้ 39,001 – 45,000 บาท  และ 
รายได้ 45,001 ขึ้นไป  พบว่า ค่า Sig = 0.154  ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาระหว่าง ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  และ ระดับปริญญาเอก ไม่แตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอเิล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ความ
พึง

พอใจ 

ไม่มีรายได้
(N=139) 

Mean (SD) 

ต่ำกว่า
9,000 บาท
(N=73) 
Mean 
(SD) 

9,001 - 
15,000 
บาท  

(N=50) 
Mean 
(SD) 

15,001 – 
21,000 

บาท (N=
40) 

Mean 
(SD) 

21,001 – 
27,000 
บาท   
(N=31) 
Mean 
(SD) 

27,001 – 
33,000 

บาท (N=
30) 

Mean 
(SD) 

33,001 – 
39,000 

บาท (N=
18) 

Mean 
(SD) 

39,001 – 
45,000 
บาท (N=
10) 
Mean 
(SD) 

45,001 
ขึ้นไป  
(N=9) 
Mean 
(SD) 

ความ
พึง

พอใจ 

4.14(0.53) 4.09(0.56) 3.68(.54) 3.62(.55) 3.49(.61) 3.54(.64) 3.78(.53) 3.57(.99) 3.61(.22) 

Levene Statistic Sig. F test Sig. 
1.503 .154 9.120 .000 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้– ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท 

0.36 .662 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้ – ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 
9,001 - 15,000 บาท 

0.47 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้ – ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 
15,001-21,000 บาท 

0.52 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้ – ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 
21,001 – 27,000 บาท  

0.64 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้  - ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 
27,001 – 33,000 บาท 

0.59 .000 

ความพึงพอใจของผู ้ที ่ไม่มีรายได้  – ความพึงพอใจของผู้ที ่มี
รายได้ 33,001 – 39,000 บาท  

0.36 .019 

ความพึงพอใจของผู ้ที ่ไม่มีรายได้  – ความพึงพอใจของผู้ที ่มี
รายได้ 39,001 – 45,000 บาท  

0.57 .005 

ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้  - ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 
45,001 ขึ้นไป  

0.53 .013 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท  

0.42 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท 

0.48 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท  

0.60 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท   

0.55 .000 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท 

0.32 .047 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท  

0.53 .010 

ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท - 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

0.49 .024 
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ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท  

0.59 .648 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท 

0.19 .184 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได ้27,001 – 33,000 บาท   

0.14 .336 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท -  ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท 

-.09 .560 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท  

0.11 .592 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

0.07 .755 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท 

0.13 .387 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได ้27,001 – 33,000 บาท   

-.08 .604 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท 

-0.16 .365 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท 

0.05 .802 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท - ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

0.01 .966 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได ้27,001 – 33,000 บาท   

-0.05 .750 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท 

-0.28 .118 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท 

-0.07 .745 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

-0.12 .614 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท -  ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท 

-0.23 .200 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท 

-0.22 .921 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป  

0.17 .774 
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 ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

 1.ความพึงพอใจของ ผู้ที่ไม่มีรายได้ ไม่แตกต่าง จากความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 
9,000 บาท อย่างทีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .662 ซึ่งมากกว่า .05 

 2.ความพึงพอใจของ ผู้ที่ไม่มีรายได้ แตกต่าง จากความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท อย่างทีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .05 

 3.ความพึงพอใจของ ผู้ที่ไม่มีรายได้ แตกต่าง จากความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ความพึง
พอใจของผู้ที่ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท อย่างทีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .05 

 4.ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้ แตกต่าง จากความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 
27,000 บาทบาท อย่างทีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งมากกว่า .05 

 5.ความพึงพอใจของผู้ที ่ไม่มีรายได้ แตกต่าง จากความพึงพอใจของผู้ที ่มีรายได้ รายได้  
27,001 – 33,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 6.ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้  แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 
39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .019 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 7.ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้  แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 
45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .005 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 8. ความพึงพอใจของผู้ที่ไม่มีรายได้  แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้น
ไป อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .013 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 9.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท 

0.21 .380 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

0.17 .503 

ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท - ความ
พึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป 

-0.44 .874 
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 10.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .05 

 11.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05  

 12.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 13.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.047 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 14.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.010 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 15.ความพึงพอใจของผู้ที่ มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท แตกต่างจาก ความพึง
พอใจของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .024 ซึ่งน้อย
กว่า .05 

 16.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .648 ซึ่งมากกว่า 
.05 

 17.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .184 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 18.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .336 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 19.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .560 ซึ่ง
มากกว่า .05 
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 20.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .592 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 21.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .755 ซึ่งมากกว่า .05 

 22.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .387 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 23.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .604 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 24.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .365 ซึ่ง
มากกวา่ .05 

 25.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที ่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .802 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 26.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 15,001-21,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจของผู้
ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .966 ซึ่งมากกว่า .05 

 27.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .750 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 28.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .118 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 29.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .745 ซึ่ง
มากกว่า .05 
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 30.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .614 ซึ่งมากกว่า 
.05 

 31.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .200 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 32.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .921 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 33.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .774 ซึ่งมากกว่า 
.05 

 34.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .380 ซึ่ง
มากกว่า .05 

 35.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .503 ซึ่งมากกว่า 
.05 

 36.ความพึงพอใจของผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีรายได้ 45,001 ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .874 ซึ่งมากกว่า 
.05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ที่ไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ 4.13 รองลงมา ผู้ที่มีรายได้ตำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  ผู้ที่มีรายได้ 9,001 – 15,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ผู้ที่มีรายได้ 15,001 – 21,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ผู้ที่มีรายได้ 
45,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ผู้ที่มีรายได้ 39,001 – 45,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
ผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ ผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
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สมมุติฐานที่ 2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพ งพอใจรวมที่มตี่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผา่นสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 ตารางที่ 4.33 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กี่ครั้งต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการ
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
   

  

 จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือก
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ระหว่าง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 5-6 ครั้ง/
สัปดาห์ และ มากกว่า 6 ครั ้ง/สัปดาห์ พบว่า Sig เท่ากับ .108 ซึ ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความ
แปรปรวนของความพึงพอใจต่อ การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ระหว่าง 1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ และ มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .413 ซึ่งมากกว่า .05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานหลัก หมายความว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ของทั้ง 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน  

 

 สมมุติฐานที่ 2.2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 ตารางที่ 4.34 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนว Fps แบบ 5v5 หรือ 6v6  มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ความ
พึง

พอใจ 

1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ 
(N=121) 
Mean 
(SD) 

3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ 
(N=160) 
Mean 
(SD) 

5-6 ครั้ง/
สัปดาห์ 
(N=54) 
Mean 
(SD) 

มากกว่า 
6 ครั้ง/
สัปดาห์ 
(N=65) 
Mean 
(SD) 

Levene 
Statistic 

Sig. F test Sig. 

ความ
พึง

พอใจ 

3.86(0.69) 3.87(.63) 3.82(.60) 4.00(.72) 2.038 .108 0.957 .413 
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Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม FPS แบบ 5v5 
หรือ 6v6 ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม 
FPS แบบ 5v5 หรือ 6v6  

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม FPS แบบ 5v5 
หรือ 6v6 แตกต่าง จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม FPS 
แบบ 5v5 หรือ 6v6 

จากตารางที่ 4.34 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6  กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6  วิเคราะห์
ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Fps 5v5 
และ 6v6 และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6  มีค่า Sig เท่ากับ .121 ซึ่งมากกว่า.
05 แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6 Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Fps 5v5 และ 6v6 และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6 แตกต่างกัน  

 

สมมุติฐานที่ 2.3  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test for 
Equality of 
Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 261 .66 2.415 .121 3.586 398 .000 0.24 
 

 ไม่
เลือก 

139 .59       
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ตารางที่ 4.35 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม FPS แบบ battle royale มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม FPS แบบ 
battle royale  ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนว
เกม แนวเกม FPS แบบ battle royale  

 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม FPS แบบ 
battle royale แตกต่าง จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนว
เกม แนวเกม FPS แบบ battle royale 

จากตารางที่ 4.35 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม เกม แนวเกม FPS แบบ battle royale กับ ไม่เลือก รับชม เกม แนวเกม FPS แบบ 
battle royaleวิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม FPS แบบ 
battle royale และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale มีค่า Sig เท่ากับ .958 ซึ่ง
มากกว่า.05 แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

 2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือก
รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale 
แตกต่างกัน  

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 263 .65 .003 .958 3.862 398 .000 0.26 
 

 ไม่
เลือก 

137 .63       
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สมมุติฐานที่ 2.4  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.36 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Moba มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Moba  ไม่
แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Moba 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Moba แตกต่าง 
จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม แนวเกม Moba 

จากตารางที่ 4.36 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Moba กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Moba 
และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba มีค่า Sig เท่ากับ .958 ซึ่งมากกว่า.05 แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 
2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba  Sig .215 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม  
Moba และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba  ไม่แตกต่างกัน 

 

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 249 .66 .003 .958 1.241 398 .215 0.08 
 

 ไม่
เลือก 

151 .65       



90 
 

สมมุติฐานที่ 2.5  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.37 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม RTS  มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม RTS  ไม่
แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม RTS   

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม RTS  แตกต่าง 
จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม RTS   

จากตารางที่ 4.37 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม RTS  กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS  วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม RTS  และ
กลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS  มีค่า Sig เท่ากับ .028 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 
กลุ่มนี้มีความแปรปรวนแตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS  Sig เท่ากับ .146 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม 
RTS และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS ไม่แตกต่างกัน 

 

สมมุติฐานที่ 2.6  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 71 .76 4.851 .028     
 ไม่
เลือก 

329 .63   -1.47 91.745 .146 -0.14 
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ตารางที่ 4.38 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Sport มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Sport ไม่
แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Sport 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Sport แตกต่าง 
จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Sport 

จากตารางที่ 4.38 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Sport กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Sport 
และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport มีค่า Sig เท่ากับ .961 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 
2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport  Sig เท่ากับ .458 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Sport และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport ไม่แตกต่างกัน 

 

สมมุติฐานที่ 2.7  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.39 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Puzzle Game มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 63 .72 .002 .961 -.743 398 .458 -.07 
 ไม่
เลือก 

337 .66       
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Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Puzzle Game 
ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Puzzle 
Game  

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Puzzle Game 
แตกต่าง จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Puzzle 
Game 

จากตารางที่ 4.39 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Puzzle Gameกับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Gameวิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Puzzle 
Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Game มีค่า Sig เท่ากับ .136 ซึ่งมากกว่า .05 แสดง
ว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Game  Sig เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือก
รับชม แนวเกม Puzzle Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Game แตกต่างกัน 

 

สมมุติฐานที่ 2.8  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ตอ่ความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.40 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Racing มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test for 
Equality of 
Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 55 .78 2.236 .136 -3.08 398 .002 -.09 
 ไม่
เลือก 

345 .63       
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Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Racing ไม่
แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Racing 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Racing แตกต่าง 
จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Racing 

จากตารางที่ 4.40 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Racing กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Racing
และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing มีค่า Sig เท่ากับ .485 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ข้อมูลของ
ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing  Sig เท่ากับ .568 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Racing และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing ไม่แตกต่างกัน 

 

สมมุติฐานที่ 2.9  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.41 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Fighting Game มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test 
for Equality of 

Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 53 .71 .488 .485 -.572 398 .568 -.06 
 ไม่
เลือก 

347 .65       
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Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Fighting Game 
ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Fighting 
Game 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Fighting Game 
แตกต่าง จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Fighting 
Game 

จากตารางที่ 4.40 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Fighting Game กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Fighting 
Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game มีค่า Sig เท่ากับ .145 ซึ่งมากกว่า .05 
แสดงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game เท่ากับ .432 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Fighting Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game ไม่แตกต่างกัน  

 

สมมุติฐานที่ 2.10  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.42 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
แนวเกมที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Board Game มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

  x̅ S.D. Levene’s test for 
Equality of 
Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 63 .75 2.132 .145 .787 398 .432 .07 
 ไม่
เลือก 

337 .64       
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Ho : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Board Game 
ไม่แตกต่างจากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Board 
Game 

H1 : ความพึงพอใจต่อกับการเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Board Game 
แตกต่าง จากความพึงพอใจต่อกับการไม่เลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของในแนวเกม Board Game 

จากตารางที่ 4.41 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่าง
เลือกรับชม แนวเกม Board Game กับ ไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game วิเคราะห์ดังนี้  

1.ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกรับชม แนวเกม Board 
Gameและกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game มีค่า Sig เท่ากับ .309 ซึ่งมากกว่า .05 แสดง
ว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอ
นิกส์ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game เท่ากับ .254 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Board Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game ไม่แตกต่างกัน  

 

สมมุติฐานที่ 2.11  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 ตารางที่ 4.42 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
การเลือกช่วงเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มี
ต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
  

  x̅ S.D. Levene’s test for 
Equality of 
Vareance 

T-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.  
ความพึง
พอใจ 

เลือก 96 .69 1.036 .309 1.143 398 .254 .09 
 ไม่
เลือก 

304 .65       
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จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือก

ช่วงเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 06.00 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 18.00 
น.  18.00 น. – 00.00 น. และ 00.00 น. – 06.00 น. พบว่า Sig เท่ากับ .087 ซึ่งมากกว่า .05 แสดง
ว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อ การเลือกช่วงเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่าง 06.00 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 18.00 น.  518.00 น. – 00.00 น. และ 00.00 น. – 
06.00 น. ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

ความ
พึง

พอใจ 

06.00 น. – 
12.00 น.
(N=16) 
Mean 
(SD) 

12.00 น. 
– 18.00 

น. 
(N=65) 
Mean 
(SD) 

18.00 น. 
– 00.00 

น.
(N=285) 
Mean 
(SD) 

00.00 น. 
– 06.00 

น. 
(N=34) 
Mean 
(SD) 

Levene 
Statistic 

Sig. F test Sig. 

ความ
พึง

พอใจ 

3.73(0.50) 3.62(.64) 3.97(.63) 3.71(.83) 2.204 .087 6.457 .000 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.  – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น 

.12 .517 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.  – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. 

-.23 .159 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.  – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. 

.03 .883 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. 

-.35 .000 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. 

-.09 .520 
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ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

 1.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น. ไม่แตกต่าง จากความพึง
พอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น อย่างทีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig 
เท่ากับ .517 ซึ่งมากกว่า .05 

 2.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.  ไม่แตกต่าง จากความพึง
พอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig 
เท่ากับ .159 ซึ่งมากกว่า .05 

 3.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.  ไม่แตกต่าง จากความพึง
พอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig 
เท่ากับ .883 ซึ่งมากกว่า .05 

 4.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น แตกต่าง จากความพึงพอใจ
การเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 

 5.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น ไม่แตกต่าง จากความพึง
พอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig 
เท่ากับ .520 ซึ่งมากกว่า .05 

 6.ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. แตกต่าง จากความพึงพอใจ
การเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 
.025 ซึ่งน้อยกว่า .05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของการเลือกช่วงเวลาที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 18.00 น – 00.00 น. .มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 
3.97 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 06.00 – 12.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 
น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  และ ในช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  

 

สมมุติฐานที่ 2.12  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรบัชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. – 
ความพึงพอใจการเลือกรับชมช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. 

.26 .025 
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 ตารางที่ 4.44 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
การเลือกอุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์  มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 

  
จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือก

อุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด  ระหว่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ท
โฟน   แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และ รับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น  พบว่า Sig เท่ากับ .170 ซึ่ง
มากกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อ การเลือกอุปกรณ์ทีคุ่ณเลือกใช้รับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด ระหว่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน   แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และ 
รับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั ้น ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับ
สมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

ความ
พึง

พอใจ 

คอมพิวเตอร์ 
(N=207) 

Mean (SD) 

ส ม า ร์ ท
โฟน  
(N=82) 
Mean 
(SD) 

แท็บเล็ต 
(N=48) 
Mean 
(SD) 

สมาร์ท
ทีวี 

(N=47) 
Mean 
(SD) 

รับชมการ
แข่งขัน ที่

สนาม
แข่งขัน
เท่านั้น 
(N=16) 
Mean 
(SD) 

Levene 
Statistic 

Sig. F test Sig. 

ความ
พึง

พอใจ 

4.01(0.62) 3.84(.72) 3.70(.63) 3.79(.54) 3.36(.74) 1.613 .170 5.937 .000 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ – ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใชส้มาร์ทโฟน    

.17 .039 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ – ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใชแ้ท็บเล็ต 

.31 .003 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ –  ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช ้สมาร์ททีวี 

.22 .033 
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ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

1.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้
สมาร์ทโฟน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .039 ซึ่งน้อยกว่า .05    

2.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้
แท็บเล็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า .05    

3.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้ 
สมาร์ททีวี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .033 ซึ่งน้อยกว่า .05    

4.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่างจาก  ความพึงพอใจการเลือกรับชม
การแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05    

5.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน  ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้
แท็บเล็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .251 ซึ่งมากกว่ากว่า .05  

6.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้ 
สมาร์ททีวี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .682 ซึ่งมากกว่ากว่า .05    

7.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกรับชมการ
แข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .008 ซึ่งน้อยกว่า 
.05    

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์ –  ความพึงพอใจการ
เลือกรับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น 

.64 .000 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน  – ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใชแ้ท็บเล็ต 

.134 .251 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน – ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช ้สมาร์ททีวี 

.05 .682 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้สมาร์ทโฟน - ความพึงพอใจการ
เลือกรับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น 

.47 .008 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แท็บเล็ต - ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช ้สมาร์ททีวี 

-.09 .515 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แท็บเล็ต - ความพึงพอใจการเลือก
รับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น 

.34 .070 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้ สมาร์ททีวี - ความพึงพอใจการ
เลือกรับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น  

.42 .023 
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8.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แท็บเล็ต ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้ 
สมาร์ททีวี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .515 ซึ่งมากกว่า .05    

9.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แท็บเล็ต ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกรับชมการ
แข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .070 ซึ่งมากกว่า 
.05    

10.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้ สมาร์ททีวี แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกรับชมการ
แข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .023 ซึ่งน้อยกว่า 
.05    

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของการเลือกอุปกรณ์ที่คุณ
เลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 4.00 
รองลงมา คือ สมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 สมาร์ททีวี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  แท็บเล็ต มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ รับชมการแข่งขันที่สนามแข่งขันเท่านั้น มีค่าเฉลี่ย 3.36  

 

สมมุติฐานที่ 2.13  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 ตารางที่ 4.46 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
การเลือกรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มสรีมมิ่งมีเดีย มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 
  
ต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 

 

 

ความ
พึง

พอใจ 

Faceฺ
book  

(N=137) 
Mean 
(SD) 

Twitch 
(N=127) 
Mean 
(SD) 

Wetv 
(N=10) 
Mean 
(SD) 

Youtube 
(N=99) 
Mean 
(SD) 

Tiktok 
(N=9) 

Mean (SD) 

AisPlay 
(N=12) 
Mean 
(SD) 

Nimo 
TV 

(N=6) 
Mean 
(SD). 

ความ
พึง

พอใจ 

3.8(0.59) 4.10(.63) 3.25(.89) 3.84(.66) 3.61(.62) 3.81(.70) 3.61(.79) 
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 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือก
อุปกรณ์ที ่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง Faceฺbook Twitch Wetv 
Youtube Tiktok AisPlay 
และ Nimo TV  พบว่า Sig เท่ากับ .474 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจ
ต่อ การเลือกอุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง Faceฺbook Twitch 
Wetv Youtube Tiktok AisPlay และ Nimo TV  ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับ
สมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 

Levene Statistic Sig. F test Sig. 
.929 .474 5.061 .000 

 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch 

-.30 .000 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv 

.55 .009 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube 

-.04 .08 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok 

.19 .392 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay 

-.01 .974 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  – ความ
พึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV  

.19 .480 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv 

.85 .000 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube 

.26 .002 
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 ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

 1.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Twitch อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
.05    

 2.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า 
.05    

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch – ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok 

.49 .027 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใชแ้พลตฟอร์ม AisPlay 

.29 .126 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV 

.49 .067 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube 

-.59 .006 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok 

-.36 .219 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay 

-.56 .043 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV 

-.36 .274 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok 

.23 .303 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay 

.03 .860 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV 

.23 .394 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay 

-.19 .490 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV 

.00 1.00 

ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay - ความพึง
พอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV 

.19 .543 
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 3.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .628 ซึ่ง
มากกว่า .05    

 4.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .392 ซึ่งมากกว่า 
.05    

 5.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .974 ซึ่งมากกว่า 
.05    

 6.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม Faceฺbook  ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .480 ซึ่ง
มากกว่า .05   

 7. ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05   

 8.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า 
.05   

 9.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .027 ซึ่งน้อยกว่า .05   

 10.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .126 ซึ่งมากกว่า 
.05   

 11.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Twitch ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .067 ซึ่ง
มากกว่า .05   

 12.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า 
.05   
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 13.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .219 ซึ่งมากกว่า 
.05   

 14.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก
โดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .043 ซึ่งน้อยกว่า .05   

15.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Wetv ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .274 ซึ่ง
มากกว่า .05   

16.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .303 ซึ่งมากกว่า 
.05   

17.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .860 ซึ่งมากกว่า 
.05   

18.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Youtube ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .394 ซึ่ง
มากกว่า .05 

19.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .490 ซึ่งมากกว่า 
.05 

20.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม   Tiktok ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 1.00 ซึ่ง
มากกว่า .05 

21.ความพึงพอใจการเลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม AisPlay ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการ
เลือกโดยใช้แพลตฟอร์ม  Nimo TV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .543 ซึ่ง
มากกว่า .05 

โดยที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของเลือกรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มสรีมมิ่งมีเดีย Twitch มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 
4.10 รองลงมา คือ Youtube มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 Aisplay มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  Facebook  มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 Tiktok และ Nimo TV มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.61 และ WeTV มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.25 

 

สมมุติฐานที่ 2.14  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
 ตารางที่ 4.47 พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับ
อิทธิพลในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มี
ต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 

 
จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่ออิทธิพลใน

การตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักกีฬา  คนใกล้ชิด Influencer ดารา , 
นักแสดง สังคม และ กลุ่มเพื่อน พบว่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวน
ของความพึงพอใจต่อ ทธิพลในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักกีฬา คน
ใกล้ชิด Influencer ดารา , นักแสดง สังคม และ กลุ่มเพื่อน  แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Welch test ใน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่ 
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 ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

Sig. 

ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา – ความพึงพอใจการเลือกคน
ใกล้ชิด 

.27 .043 
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ผลการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 

1.ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .043 ซึ่งน้อยกว่า .05 

2.ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .871 ซึ่งมากกว่า .05 

3.ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกดารา , นักแสดง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 1.00 ซึ่งมากกว่า .05 

4.ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกกลุ่มเพื่อน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .726 ซึ่งมากกว่า .05 

5.ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือก Influencer 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .672 ซึ่งมากกว่า .05 

6.ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกดารา , นักแสดง 
Influencer อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .395 ซึ่งมากกว่า .05 

ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา – ความพึงพอใจการเลือก 
Influencer 

.11 .871 

ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา – ความพึงพอใจการเลือกดารา , 
นักแสดง 

-.01 1.00 

ความพึงพอใจการเลือกนักกีฬา – ความพึงพอใจการเลือกกลุ่ม
เพื่อน 

-.14 .726 

ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด  – ความพึงพอใจการเลือก 
Influencer 

-.15 .672 

ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด – ความพึงพอใจการเลือก
ดารา , นักแสดง 

-.27 .395 

ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด - ความพึงพอใจการเลือกกลุ่ม
เพื่อน 

-.41 .000 

ความพึงพอใจการเลือก Influencer - ความพึงพอใจการเลือก
ดารา , นักแสดง 

-.12 .984 

ความพึงพอใจการเลือก Influencer - ความพึงพอใจการเลือก
กลุ่มเพื่อน 

-.25 .060 

ความพึงพอใจการเลือกดารา , นักแสดง - ความพึงพอใจการ
เลือกกลุ่มเพื่อน 

-.13 .978 
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7.ความพึงพอใจการเลือกคนใกล้ชิด แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกกลุ่มเพื่อน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 

8.ความพึงพอใจการเลือก Influencer ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกดารา , 
นักแสดง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .984 ซึ่งมากกว่า .05 

9.ความพึงพอใจการเลือก Influencer ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกกลุ่มเพื่อน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .060 ซึ่งมากกว่า .05 

10ความพึงพอใจการเลือกดารา , นักแสดง ไม่แตกต่างจาก ความพึงพอใจการเลือกกลุ่ม
เพื่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนือ่งจากค่า Sig เท่ากับ .978 ซึ่งมากกว่า .05 

โดย ที่ความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ของอิทธิพลในการตัดสินใจ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ สังคมและกลุ่มเพื่อน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 4.06 
รองลงมา คือ ดารา,นักแสดง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 นักกีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  influencer  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ คนใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.65  

 

สมมุติฐานที่ 3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.49 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
การรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ 

 N �̅� S.d 𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅ T Df. Sig(2-
tailed) 

ความพึงพอใจต่อการ
รับชม 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ด้านคุณภาพของระบบ 

400 
 
400 

3.88 
 
3.73 

.66 
 
.56 

.159 5.571 399 .000 

 

H0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 ค่าเฉลี ่ยของความพึงพอใจ และ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้าน
คุณภาพของระบบไม่แตกต่างกัน 

H1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจและลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพ
ของระบบแตกต่างกัน  
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จากตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของ พบว่า ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ 

 

สมมุติฐานที่ 3.2   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.50 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
การรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของข้อมูล 

 N �̅� S.d 𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅ T Df. Sig(2-
tailed) 

ความพึงพอใจต่อการ
รับชม 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ด้านคุณภาพของข้อมูล 

400 
 
400 

3.88 
 
3.74 

.66 
 
.62 

.148 4.734 399 .000 

 

H0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 ค่าเฉลี ่ยของความพึงพอใจ และ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้าน
คุณภาพของระบบ ไม่แตกต่างกัน 

H1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจและลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพ
ของระบบ แตกต่างกัน  

จากตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของ พบว่า ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของข้อมูล แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึง
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พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ 

 

สมมุติฐานที่ 3.3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตารางที่ 4.51 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
การรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของเครื่องมือ
ค้นหา และกลไกในการค้นหา 

 N �̅� S.d 𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅ T Df. Sig(2-
tailed) 

ความพึงพอใจต่อการ
รับชม 

ลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ด้านคุณภาพของข้อมูล 

400 
 
400 

3.88 
 
3.73 

.66 
 
.70 

.154 5.661 399 .000 

 

H0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 ค่าเฉลี ่ยของความพึงพอใจ และ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้าน
คุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหาไม่แตกต่างกัน 

H1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจและลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพ
ของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหาแตกต่างกัน  

จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ 
ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา พบว่า ค่า Sig(2-
tailed) เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ด้านคุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ 
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของ
ระบบ 
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สมมุติฐานที่ 4  ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมถ่าย
ทดสดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 4.52 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิสก์ ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย และผลการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉลี่ย  

 N �̅� SD t DF Sig(2-
tailed) 

ความพอพอใจต ่ อการ
ร ับชมการแข ่งข ันก ีฬา
อิเล ็กทรอนิกส ์ ผ ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 

400 3.88 .66 26.39 399 .000 

 

H0: 𝜇 ≤ 3 ความพึงพอใจทีมีต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสสตรีม
มิ่งมีเดีย มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3  

H1 𝜇 > 3 ความพึงพอใจที่มีต่อ การรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสสตรีม
มิ่งมีเดีย มีค่ามากกว่า 3  

จากตารางที่ 4.52 ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.88 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.66 ผลการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉลี่ย พบว่าค่า Sig(2-tailed) 
มีเท่ากับ 0.00 ซึ่งต่ำกว่า 0.05 และมีค่า t เป็นบวก จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐาน
รอง แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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การเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของนักกีฬาอีสปอร์ต 

การเรียนรู้ คือ ความสามารถในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องปริมาณ และคุณภาพ
ของ พฤติกรรมเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ ความจำ คือ ความสามารถในการรักษาการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นให้คงอยู่เมื่อเวลาผ่านไป 

ชนิดของความจำ 

ความจำเป็นสิ่งจำเป็นในการเก็บข้อมูล ใช้ในการดัดแปลงการตอบสนองในรูปของการ เรียนรู้
ในการตอบสนอง ตามรูป 1 (ก, ข) จะเห็นว่าขั้นตอนการส่งข้อมูลจากระบบรับความรู้สึก อันดับแรก
จะเก็บในระบบเก็บความจำความรู้สึก และมีการตีความหมายสิ่งที่ รับรู้เทียบกับความจำที่เก็บไว้เดิม 
แล้วส่งต่อไปเก็บเป็นความจำาระยะสั้น ซึ่งถ้าทำงานในช่วงสั้น ๆ จะมีผลทำให้ปริมาณและคุณภาพ
ของการ เคลื่อนไหวถูกปรับเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันความจำระยะสั้นจะถูกเก็บรวบรวมให้เกิดการเก็บ
ค่อนข้างถาวรเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาว ซึ่งเป็นความจำที่มีผลระยะยาว (อาจ
นานเป็นปี ๆ) ที่เราทราบวา่มีชนิดของความจำข้างต้น เพราะมี ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บในสมองบางส่วน 
ที่ทำให้ความจำระยะยาวเสียไป และมีผู้ป่วยอีกกลุ่มที่มีการเสียหายในสมองบางส่วน แต่ทำให้
กระบวนการเก็บความจำระยะสั้น ให้เป็นความจำระยะยาวเสียไป 

ทฤษฎี 3 ขั้นตอนการเก็บความจำ 

 

ภาพแสดง ทฤษฎี 3 ขั้นตอนการเก็บความจำ 
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ภาพแสดง ความจำระยะสั้น  

 

 

ภาพแสดง ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เก็บความจำแบบต่างๆ 

การควบคุมของระบบประสาท 

 ระบบประสาท มีหน้าที่ในการออกคำสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อ ควบคุมการทำงานของ
อวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยมีเส้นประสาทนำเข้าจะนำความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆเช่น ผิวหนังไปยัง
ระบบประสาทส่วนกลาง ในขณะที่เส้นประสาทนำออก จะนำสัญญาณกระตุ้นจากระบบประสาท
กลางไปยังกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ 
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ภาพแสดง การควบของระบบประสาท 

การควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อที่อวัยวะต่างๆ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลความรู้สึกจาก 
ส่วนของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหว เช่น ความรู้สึกจากตัวกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น , พังพืด, ข้อต่อ ให้
ความรู ้สึกการเคลื ่อนไหว รายงานให้สมองรับรู ้หรือ ส่งเข้าไปคุมระบบการเคลื ่อนไหวแบบไ ม่
จำเป็นต้องรู้ ตัว เช่น รีเฟล็กซ์การทรงตัว ความตึงหย่อน กล้ามเนื้อ และที่ส่งไปควบคุมศูนย์กลางการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวใน บาซัลแกงเกลีย, ซีรีเบลลัม สมองส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนการเคลื่อนไหว 
การเก็บข้อมูลทักษะการเคลื่อนไหวเก็บที่หลายแห่ง ในส่วนของสมองที่เกี ่ย วกับการควบคุมการ
เคลื่อนไหว เช่น ปรีมอเตอร์แอเรีย ซัพพลีเมนตัลมอเตอร์แอเรีย ซีรีเบลลั่ม และที่สมองส่วนอื่น ๆ 
ตามที่กล่าวมาแล้ว 

การเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 
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ภาพแสดง การเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ การเคลื่อนไหวที่ต้องเรียนรู้ 

ทักษะการควบคุมการเคลื่อนไหว 

แบบที่ 1 การแบ่งแบบอาศัยการเริ่มต้นและสิ้นสุด 
แบบที่ 2 การแบ่งทักษะเปิดและปิด 
วิธีวัดปริมาณความมากน้อยของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 
ทักษะการเคลื่อนไหวโดยวิธีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักเบื้องต้นการฝึกซ้อมนักกีฬาอีสปอร์ต 
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ลักษณะทางสรีรวิทยาของเส้นใยกล้ามเนื้อลาย 

 

 

 

เส้นใยกล้ามเนื้อลายแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ 

1. เส้นใยกล้ามเนื้อลายชนิดหดช้า Slow-twitch หรือ Type I fiber 

ซึ่งเส้นใยชนิดนี้จะมีจำนวนของไมโอโกลบินมาก มีไมโตคอนเดรีย และหลอดเลือดฝอยมาก
ด้วย ทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีสีแดง หดตัวได้ช้า สลาย เอ.ที.พี ได้ช้า แต่ทนทานต่อความเมื่อยล้าได้ดี 
เส้นใยชนิดนี้จะมีขนาดเล็กและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขนาดเล็กด้วย การสื่อประสาทก็ช้าแต่มีการ
สะสมของไตรกลีเซอไรด์ที ่สูง และมี Oxidative enzyme activity รวมทั้งมี Energy efficiency 
economy ที่สูงด้วย นักกีฬาว่ิงมาราธอนจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อลายชนิดนี้ในปริมาณที่มาก 

2. เส้นใยกล้ามเนื้อลายชนิดหดตัวเร็ว Fast-twitch หรือ Type II fiber  
เส้นใยชนิดนี้จะมีจำนวนของไมโอโกลบินน้อยและมีไมโตคอนเดรียกับหลอดเลือดฝอยน้อยด้วย ทำให้
เส้นใยมีสีขาวมีกลัยโคเจนมาก สามารถสลาย เอ.ที.พี. ได้เร็ว ท าให้สามารถหดตัวได้แรงและ เร็วแต่
เมื่อยล้าได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีขนาดของเส้นใยที่ใหญ่และมีเส้นประสาทขนาดใหญ่มาเลี้ยงด้วย ทำให้
การสื่อประสาทได้เร็ว มีการสะสมของ Phosphocreatine กับ Glycogen สูงและ Myosin ATPase 
activity ที่สูงด้วย นักกีฬาอีสปอร์ต, นักกีฬาทุ่มน ้าหนัก, ขว้างจักร, พุ่งแหลม และนักว่ิงระยะสั้นจะมี
เส้นใยชนิด นี้มาก 

สมรรถภาพของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือด 
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ในร่างกายมนุษย์ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดมีหน้าที่สำคัญคือ นำออกซิเจน กล้ามเนื้อใช้
งานรวมทั้งการนำของเสียกลับออกมาจากกล้ามเนื้อ ดังนั้นความทนของกล้ามเนื้อในการออกกำลัง
กายหรือฝึกซ้อมจึงขึ้นอยู่กับการทำงานของหัวใจเวียนเลือด เมื่อกล้ามเนื้อทำงานเพิ่มขึ้น หัวใจและ
ระบบการไหลเวียนเลอืด เพ่ือสนองความต้องการของกล้ามเนื้อ 

การฝึกสมรรถภาพทางกายหรือออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน เพื่อพัฒนาความ สามารถ
ของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือด โดยใช้ระดับความหนักเกือบสูงสุด (Submaximal Exercise) 
นั้น ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ 

1.รูปแบบการฝึก 

ชนิดของการออกก าลังกายจะมีความสัมพันธ์กับหลักการฝึกเฉพาะเจาะจง (Specific 
Training) การที่จะท าให้การฝึกบรรลุผลสำเร็จสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องในการ
ทำงาน ร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเต้นแอโรบิก หรือวิ่งจ๊อกกิ้ง และการก้าวเท้าสลับขึ้นลง
อยู่กับที่ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อดังกล่าวทำงานเพื่อการเคลื่อนไหว ส่วน 
กิจกรรมที่ใช้ร่างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างผสมผสานกันไป พายเรือ ว่ายน้ำ ก็เป็นการออกกำลังกาย 
อีกกลุ ่มหนึ ่งที ่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานแบบใช้ออกซิเจนได้สูงสุด จังหวะการ
เคลื่อนไหว และการหดตัวทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะมีผลทำให้เส้นเลือดดำบีบรัดหรือหดตัว
เป็นจังหวะ เป็นเหตุให้เลือดไหลคืนสู่หัวใจมากขึ้นการสูบฉีดเลือดอันเนื่องมาจากการหดตัวของกลุ่ม
กล้ามเนื้อ ในลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า Muscle Pump มีผลช่วยให้การไหลเวียนเลือดกลับคืนสู่
หัวใจมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการฝึกสมรรถภาพการทำงานแบบใช้ออกซิเจน 
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2.ความหนักที่ใช้ในการฝึก 

การกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กฎของการใช้ความหนักมากกว่า ปกติ
ร่วมกับขบวนการผลิตพลังงานแบบใช้ออกซิเจน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้มากย่ิงขึ้นว่า การออกก า
ลังกายหรือการฝึกที่ใช้ความหนักค่อนข้างมากจะกระตุ้นระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจน ให้ต้องท า
งานมากขึ้นโดยการออกกำลังกายที่พอเหมาะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายนั้น ความหนักที่ใช้ควรอยู่
ระหว่าง 50-80% ของการใช้ออกซิเจนสูงสุด ซึ่งจะสัมพันธ์กับอัตราการเต้น ของชีพจรที่ระดับ 60 -
90% ของอัตราเต้นชีพจรสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เมื่อสมรรถภาพทางกายเพิ่ม สูงขึ้นจ าเป็นต้องปรับระดับ
ความหนักในการฝึกหรือการออกกำลังกายให้เพิ่มขึ้นอย่างพอเหมาะ ด้วยเช่นกัน 

  

3.ระยะเวลา 

การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน ถ้าจะให้เกิดผลดีควรใช้เวลาในแต่ครั้ง ประมาณ 30 
นาที และควรออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาระบบการไหลเวียน เลือดและ
รักษาระดับของสมรรถภาพให้คงสภาพไว้ได้นาน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อออกกำลังกายถึงเป้าหมายของ
ความหนักที่กำหนดแล้ว การออกกำลังกายนั้นจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอีกช่วงระยะ เวลาหนึ่งที่ระดับ
ของความหนักนั้น เป็นการฝึกให้ร่างกายต้องทำงานแบบใช้ออกซิเจนเกินกว่า สภาวะปกติ จึงเท่ากับ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการทำงานระบบของร่างกายให้มี ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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4.ความบ่อย 

ในการออกกำลังกายที่ดี นอกจากจะต้องกระทำโดยใช้ระดับความหนักที่เหมาะสมและมี 
ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่ยาวนานเพียงพอแล้ว หากจะให้ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจควรมีเวลาวัน
ต่อสัปดาห์จะให้ผลดีที่สุด และจะต้องมีเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อการพักฟื้นสภาพ
ร่างกายและป้องกันปัญหาการฝึกเกิน (Over Training) โดยควรมีเวลาพักผ่อน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 วัน หรือมีการปรับลดระดับของความหนักในการฝึกซ้อมให้น้อยลง โดยสอดแทรกกิจกรรมทางด้าน
นันทนาการเพื่อให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายความเครียดเข้าไปแทน เป้าหมาย 

  

 

 

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

Fitness parameter Standard test Prediction test 
Muscular strength Isokinetic measures 1- RM Hand-grip dynamometer 
Muscular endurance  Isokinetic measures 

Endurance test 
1 min sit-up test 

Joint flexibility Goniometer measures 
Leighton flex meter 

Sit and reach test 

Cardiorespiratory 
endurance 

Treadmill Vo2 max Astrand cycle test, step 
test 

Body composition Hydro densitometry Skinfolds,  
Girth measurements 
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1. Muscular strength 

 

 

 

 

2. Muscular endurance 
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3. Joint flexibility 
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4. Cardiorespiratory endurance 

 

 

5. Body composition 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ  
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การรับชมถ่ายทดสดการแขง่ขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย วิธีการดำเนินการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และผลการวจิัยโดยสรุปดังนี้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  

 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ รับชมการแข่งขันกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรมีมิ่ง
มีเดีย  

 3.เพือ่ศึกษาแนวคิดทางการตลาดดิจิทัล และ ลักษณะของแพลตฟอร์ม มีผลต่อความพึง
พอใจรวมในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 3 

 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจรวมของการรับชมการแข่งขันกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย  
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สรุปผลการวิจยั  

 1.ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ จากงานวิจัยพบว่า เป็นเพศชาย 299 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.8 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  

อายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่มีอายุ 19- 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา อายุต่ำกว่า 19 ปี 
จำนวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 17.8 เป็นผู้ที่มีอายุ 39- 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 55-
73 ปี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ เป็นผู้ที่มีอายุ 73 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.8 
ส่วนใหญ่  

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นักเรียน/นักศึกษา 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา มี
อาชีพพนังงานบริษัท 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มี
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 และอื่นๆ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วนใหญ่มี 

ระดับการศ กษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 
รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ระดับการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา  

รายได ้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 เป็น
ผู้ที่มีรายได้ 9,001 – 15,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่มีรายได้ 15,001 – 
21,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เป็นผู้ที่มีรายได้ 21,001 – 27,000 บาท จำนวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เป็นผู้ที่มีรายได้ 27,001 – 33,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 เป็นผู้ที่มีรายได้ 33,001 – 39,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เป็นผู้ที่มีรายได้ 
39,001 – 45,000 บาท จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเป็นผู้ที่มีรายได้มากกว่า 45,001 
บาท ขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

 

 2.เพื่อศ กษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 การรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย ต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง
จากการวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 121 คน คิด
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เป็น 30.3 รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
และ รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 5-6 ครั้งตอ่สัปดาห์ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  

การเลือกรับชมแนวเกม Fps 5v5 หรือ 6v6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกรับชม แนวเกม 
Fps 5v5 หรือ 6v6 จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และรองลงมา ไม่เลือกรับชมแนวเกม  Fps 
5v5 หรือ 6v6 จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

การเลือกรับชมเกมแนว FPS แบบ battle royale กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกรับชม แนว
เกม FPS แบบ battle royale จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และรองลงมา ไม่เลือกรับชม
แนวเกม  FPS แบบ battle royale จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

การเลือกรับชมเกมแนว RTS กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม RTS จำนวน 
329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  RTS จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.8 

การเลือกรับชม เลือกรับชมเกมแนว Sport กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม 
Sport จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Sport จำนวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  

การเลือกรับชมแนวเกม Puzzle Game กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม 
Puzzle Game จำนวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Puzzle 
Game จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

การเลือกรับชมแนวเกม Racing กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม Racing 
จำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Racing  จำนวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 

การเลือกรับชมแนวเกม Fighting Game กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม 
Fighting Game จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Fighting 
Game  จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

การเลือกรับชมแนวเกม Board Game กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือกรับชม แนวเกม 
Board Game จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 และรองลงมา เลือกรับชมแนวเกม  Board 
Game จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 

ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. จำนวน 
285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00 – 18.00 น. 
จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา 00.00 น. – 
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06.00 น. จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  และรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา 
06.00 น. – 12.00 น. จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้สำหรับการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่ง
มีเดีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 207 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาใช้สมาร์ทโฟน ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 ใช้แท็บเล็ต ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 48 คน คิดเป้น
ร้อยละ 12.0 ใช้สมาร์ททีวีในการ รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.8 และ รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนามแข่งขันเท่านั้น จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.0  

แพลตฟอร์มที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สำหรับการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ Facebook ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 137 คน คิดเป็นร ้อยละ 34.3 รองลงมา ใช้ Twitch ในการรับชมการแข่งข ันก ีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ใช้ Youtube ในการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็ก
ทรอนิกส ์ จำนวน 99 คน ค ิดเป็นร ้อยละ 14.8 ใช ้ Ais Play ในการร ับชมการแข่งข ันก ีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ใช้ WeTV ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ใช้ Tiktok ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ใช้ Nimo ในการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิสก์ 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  

อิทธิพลในการตัดสินใจของกลุ ่มตัวอย่างในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลในการตัดใช้ใจรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จาก นักกีฬา จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา สังคม,กลุ่ม
เพื ่อน จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 คนใกล้ชิด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
Influencer จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ ดารา,นักแสดง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.0  

 

3.ข้อมูลด้านลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจรับชมการแข่งขัน
กีฬาลิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ด้าน 1.ด้านคุณภาพของระบบ 2.ด้านคุณภาพของข้อมูล 3.
ด้านคุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกการค้นหา มีเกณฑ์ให้น้ำหนักของคะแนน 5 ระดับ 

3.1ด้านคุณภาพของระบบ  

 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นกับความสวยงานของกราฟิก ที่แสดงบนหน้าจอ
ขณะถ่ายทอดสดการแข่งขัน เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา ปานกลาง  107 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 26.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 66 คน คิดเป้นร้อยละ 16.5 ไม่เห็นด้วย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นกับความลื่นไหล่ของการชมถ่ายทอดสด  เห็นด้วย 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ไม่เห็นด้วย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คน 
คิดเป็นยร้อยละ 1.3 

 3.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นกับความสามารถ (Feature) ภายในแพลตฟอร์ม 
เห็นด้วย 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา ปานกลาง 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.3 ไม่เห็นด้วย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 4.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดพักที่นาน
เกินไป เห็นด้วย 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ปานกลาง 135 คน คิดเป็น 33.8 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ไม่เห็นด้วย 247 คน คิดเป็น 6.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.3  

 5.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกแพต
ฟอร์ม ที ่สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันสตรีมมิ ่งได้ เห็นด้วย 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 
รองลงมา ปานกลาง 100 คน คิดเป็น 25.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ไม่เห็นด้วย 
28 คน คิดเป็น 7.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

 3.2 คุณภาพของข้อมูล 

 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี ่ยวกับ ความครบถ้วนของระดับของการ
แข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาปานกลาง จำนวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ไม่เห็นด้วย จำนวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลที่ได้รับสามารถศ กษาแล้วนำไป
ปรับใช้สำหรับผู้เล่นทัวร์ไป เห็นด้วยจำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา ปานกลาง 
จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ไม่เห็น
ด้วย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

3.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่างจาก
การแข่งขันอื่นๆ จาก ผู้จัดการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา 
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ปานกลาง จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 72 คน คิดเป็นร้อนละ 18.0 ไม่เห็น
ด้วยจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

4.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่เผยตัวตนที่แท้จริงระหว่างการ
รับชม 

เห็นด้วย จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

5.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลสถิติ ผ่านกราฟิก 
(Graphic)  ที่แสดงบนหน้าจอขณะถ่ายทอดสดการแข่งขัน   เช่น ข้อมูลสถิติการยิงส่วนหัว ของ
นักกีฬา A นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา ปาน
กลาง จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ไม่
เห็นด้วย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 11 คน คิดเป็น 2.8  

 

3.3 ด้านคุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา 

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เข้าสู่ระบบ ง่ายไม่ต้องสมัครยุ่งยาก เพื่อ
รับชมการแข่งขัน เห็นด้วย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาปานกลาง จำนวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายงานปัญหาได้ 24 ชม. เห็นด้วย 
จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาปานกลาง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

3.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมีการพูดคุยผ่านช่องสนทนาระหว่างชม
การแข่งขันกับผู้ชมท่านอื่น เห็นด้วย จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาปานกลาง 
จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ไม่เห็น
ด้วย จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

4.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
สตรีมมิ่งมีเดีย ง่ายไม่ยุ่งยาก เห็นด้วย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาปานกลาง 
จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ไม่เห็น
ด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
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4.ความพ งพอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

1.กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับ การตัดสินใจการรับชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เห็นด้วย จำนวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ปานกลาง จำนวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เมื่อพิจารณาทุกสิ่งโดยรวมแล้ว ท่านพ ง
พอใจในการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย เห็นด้วย จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.0 รองลงมา ปานกลาง จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.8 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  

3.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเมินความพ งพอใจโดยรวมในการ
การรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 
รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ปานกลาง จำนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 

4.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตั้งใจจะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ปานกลาง จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ไม่เห็นด้วย จำนวน 22
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

5.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตั้งใจจะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดียอีกครั้งเมื่อมีรายการแข่งขันครั้งสำคัญ เห็นด้วย จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.3 รองลงมา เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ปานกลาง จำนวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.0 ไม่เห็นด้วย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

6.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ จะรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports) 
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดียต่อไป เห็นด้วย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ปานกลาง จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ไม่เห็นด้วย 
จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
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การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ประชากรศาสตร์ผลต่อความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
ตัวแปรที่นำมาทดสอบ ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.เพศที่แตกตา่งกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 Independent sample t-
test 

2.อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 One-way Anova 

3.อาชีพ ที่แตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 One-way Anova 

4.การศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 

 One-way Anova 

5.รายได้ที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีม
มิ่งมีเดีย 

 One-way Anova 

หมายเหตุ  ✓ เป็นไปตามสมมุติฐาน 
   ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐานที่ 2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

พฤติกรรมการรับชมมส่งผลต่อความพ งพอใจในการรับชมการแข่งขนักีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมม่ิง
มีเดีย 

ตัวแปรที่นำมาทดสอบ ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้
1.การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กี่ครั้งต่อ
สัปดาห์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการ

 One-way Anova 
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รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 
2.การเลือกรับชมแนว Fps แบบ 5v5 หรือ 6v6  ที่
ผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 Independent sample t-
test 

3.การเลือกรับชชม แนวเกม FPS แบบ battle 
royale มีผลตอ่ความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ Independent sample t-
test 

4.การเลือกรับชม แนวเกม Moba มีผลต่อความพึง
พอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 

✓ Independent sample t-
test 

5.การเลือกรับชมแนวเกม RTS  มีผลต่อความพึง
พอใจ ในการรบัชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิง่มีเดีย 

 Independent sample t-
test 

6.การเลือกรับชมแนวเกม Sport มีผลต่อความพึง
พอใจ ในการรบัชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิง่มีเดีย 

 Independent sample t-
test 

7.การเลือกรับชมแนวเกม Puzzle Game มีผลต่อ
ความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ Independent sample t-
test 

8.การเลือกรับชมแนวเกม แนวเกม Racing มีผล
ต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกฬีา
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 Independent sample t-
test 

9.การเลือกรับชมแนวเกม แนวเกม Fighting 
Game มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 Independent sample t-
test 

10.การเลือกรบัชมแนวเกม แนวเกม Board 
Game มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 Independent sample t-
test 

11.การเลือกชว่งเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 

 One-way Anova 
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12.การเลือกอปุกรณ์ที่คุณเลอืกใช้รับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจ ในการรบัชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิง่มีเดีย 

 One-way Anova 

13.การเลือกรบัชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มสรีมมิ่งมีเดีย ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

 One-way Anova 

14.อิทธิพลในการตัดสินใจรบัชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อ
สตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ One-way Anova 

หมายเหตุ  ✓ เป็นไปตามสมมุติฐาน 
   ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

สมมุติฐานที่ 3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใชใ้นการประกอบการตัดสินใจรับชมส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ตัวแปรที่นำมาทดสอบ ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้
1.ลักษณะของแพลตฟอร์ม ดา้นคุณภาพของระบบ 
มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ Paired – Samples T Test  

2. ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของข้อมูล
มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ Paired – Samples T Test 

3.ล ักษณะของแพลตฟอร ์ม ด ้านค ุณภาพของ
เครื ่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหามีผลต่อ
ความพึงพอใจ ในการร ับชมการแข ่งข ันก ีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

✓ Paired – Samples T Test 

 

สมมุติฐานที่ 4  ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมถ่าย
ทดสดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย อยู่ในระดับมาก 
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ความพึงพอใจรวมในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
ตัวแปรที่นำมาทดสอบ ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการรับชมถ่ายทดสดการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกสผ์่านสื่อสตรีมมิง่มีเดีย อยู่ในระดับ
มาก 

✓ One Samples T-Test  

หมายเหตุ  ✓ เป็นไปตามสมมุติฐาน 
   ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

1.เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชาย และกลุ่มผู้หญิงพบว่า มีค่า 
Sig เท่ากับ .385 ซึ่งมากกว่า.05 แดสงว่า ข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน  

2.อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 19 ปี อายุ 19 – 38 ปี อายุ 39-54 ปี อายุ 55-73 ปี และ 
อายุ 73 ปี ขึ้นไป พบว่า ค่า Sig = 0.592 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 19 ปี อายุ 19 – 38 ปี 
อายุ 39-54 ปี อายุ 55-73 ปี และ อายุ 73 ปี ขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับ
สมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดยี 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทัวร์ไป และ อื่นๆ พบว่า ค่า Sig = 0.435 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทัวร์ไป และ อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test 
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

4.การศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาระหว่าง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท  และ ระดับปริญญาเอก พบว่า ค่า Sig = 0.819  ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความ
แปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาระหว่าง 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตร ีระดับปริญญาโท  และ ระดับปริญญาเอก ไม่
แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

5.รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรายได้ ระหว่าง ไม่มีรายได้ รายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท รายได้ 
9,001 - 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 21,000 บาท รายได้ 21,001 – 27,000 บาท  รายได้ 
27,001 – 33,000 บาท  รายได้ 33,001 – 39,000 บาท  รายได้ 39,001 – 45,000 บาท  และ 
รายได้ 45,001 ขึ้นไป  พบว่า ค่า Sig = 0.154  ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาระหว่าง ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  และ ระดับปริญญาเอก ไม่แตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า Sig = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

สมมุติฐานที่ 2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
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1.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับการเลือก
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กี่ครั ้งต่อสัปดาห์ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต ่อการเล ือกร ับชมก ีฬา
อิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ระหว่าง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ และ 
มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่า Sig เท่ากับ .108 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของความ
พึงพอใจต่อ การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ระหว่าง 1 -2 ครั้ง/สัปดาห์ 3-4 
ครั้ง/สัปดาห์ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ และ มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .413 ซึ่งมากกว่า .05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก 
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ การเลือกรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต ต่อสัปดาห์ ของ
ทั้ง 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 

2.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนว Fps แบบ 5v5 หรือ 6v6  มีผลต่อความพึงพอใจ ในการ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6 Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Fps 5v5 และ 6v6 และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fps 5v5 และ 6v6 แตกต่างกัน 

3.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม FPS แบบ battle royale มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale Sig .000 ซึ ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือก
รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม FPS แบบ battle royale 
แตกต่างกัน 

4.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Moba มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการ
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba  Sig .215 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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ต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม  Moba 
และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Moba  ไม่แตกต่างกัน 

5.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม RTS  มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการ
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS  Sig เท่ากับ .146 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม RTS 
และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม RTS ไม่แตกต่างกัน 

6.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Sport มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการ
รับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport  Sig เท่ากับ .458 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม 
Sport และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Sport ไม่แตกต่างกัน 

7.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Puzzle Game มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่
มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Game  Sig เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Puzzle Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Puzzle Game แตกต่างกัน 

8.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Racing มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการ
รับชมกฬีาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing  Sig เท่ากับ .568 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม 
Racing และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Racing ไม่แตกต่างกัน 
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9.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่คุณ
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Fighting Game มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่
มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game เท่ากับ .432 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนว
เกม Fighting Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Fighting Game ไม่แตกต่างกัน 

10.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับแนวเกมที่
คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แนวเกม Board Game มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวม
ที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game เท่ากับ .254 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาลิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือกรับชม แนวเกม 
Board Game และกลุ่มไม่เลือก รับชม แนวเกม Board Game ไม่แตกต่างกัน 

11.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับการเลือก
ช่วงเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวม
ที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือกช่วงเวลาที่คุณรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 06.00 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 18.00 น.  18.00 น. – 00.00 
น. และ 00.00 น. – 06.00 น. พบว่า Sig เท่ากับ .087 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจต่อ การเลือกช่วงเวลาที่คุณรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 06.00 น. – 
12.00 น. 12.00 น. – 18.00 น.  518.00 น. – 00.00 น. และ 00.00 น. – 06.00 น. ไม่แตกต่างกัน 
จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

12.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมี เดีย กับการเลือก
อุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน  มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือกอุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด ระหว่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน   แท็บเล็ต สมาร์ท
ทีวี และ รับชมการแข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น  พบว่า Sig เท่ากับ .170 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า 
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ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อ การเลือกอุปกรณ์ที ่ค ุณเลือกใช้ร ับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ บ่อยที่สุด ระหว่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน   แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และ รับชมการ
แข่งขัน ที่สนามแข่งขันเท่านั้น ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง 
หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วง
อายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

13.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับการ เลือก
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องหรือแพลตฟอร์มสรีมมิ ่งมีเดีย  ที ่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่อการเลือกอุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้
รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง Faceฺbook Twitch Wetv Youtube Tiktok AisPlay 
และ Nimo TV  พบว่า Sig เท่ากับ .474 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจ
ต่อ การเลือกอุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้รับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง Faceฺbook Twitch 
Wetv Youtube Tiktok AisPlay และ Nimo TV  ไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F test ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับ
สมมุติฐานรอง หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 1 ช่วงอายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

14.พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย กับอิทธิพลใน
การตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่
มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย. 

ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของ ความพึงพอใจต่ออิทธิพลในการตัดสินใจรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักกีฬา คนใกล้ชิด Influencer ดารา , นักแสดง สังคม และ กลุ่ม
เพื่อน พบว่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อ ทธิพล
ในการตัดสินใจรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง นักกีฬา คนใกล้ชิด Influencer ดารา , 
นักแสดง สังคม และ กลุ่มเพื่อน  แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Welch test ในการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย พบว่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรอง 
หมายความว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ช่วง
อายุ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

 

สมมุติฐานที่ 3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 
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1.ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของ พบว่า ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ โดยที่ ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ลักษณะ
ของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพ
ของระบบ 

2. ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของข้อมูลมีผลต่อความพึงพอใจ ในการรับชมการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของ พบว่า ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ โดยที่ ความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ลักษณะ
ของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพ
ของระบบ 

3.ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหามีผลต่อ
ความพึงพอใจ ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยระหว่างความพึงพอใจต่อ ลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของเครื ่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา  พบว่า ค่า Sig(2-tailed) 
เท่ากับ.00 ซึ่งต่ำกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ระหว่างพึงพอใจใน ต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้าน
คุณภาพของเครื่องมือค้นหา และกลไกในการค้นหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ ความ
พึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ด้านคุณภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรับชมการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ ลักษณะของแพลตฟอร์ม ด้านคุณภาพของระบบ 
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สมมุติฐานที่ 4  ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมถ่าย
ทดสดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย อยู่ในระดับมาก 

 1.ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจทีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมถ่ายทดสดการ
แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดยี อยู่ในระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู ่ที ่ 3.88 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.66 ผลการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉลี่ย พบว่าค่า Sig(2-tailed) มีเท่ากับ 0.00 
ซึ่งต่ำกว่า 0.05 และมีค่า t เป็นบวก จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงว่า 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

สรุปการทดลองปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรยีนรู้การ เคลื่อนไหวของนักกีฬาอีสปอร์ต 

1 ผลของการทำซ้ำ (amount of practice) 

 

2 สิ่งผลักดัน (motivation) 
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3 การบรรยายรายละเอียดการทำทักษะที่จะฝึกล่วงหน้าด้วยคำพูด (verbal 
instruction) ให้ผู้ฝึกรับรู้ก่อนฝึกจริง  
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4 การทำเป็นตัวอย่าง (modeling) การฝึกแบบมากๆทีเดียว (massed) เทียบกับการ
ฝึกแล้วให้พักหรือทำอย่างอื่นสลับ เป็นช่วง ๆ (distributed practice) ผลการฝึกทางจติวิทยา
บางอย่างต่อการฝึก 
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5 ฝึกแบบเต็มรูปแบบของการทำงานหรือท่าทางการทำทักษะกีฬา เทียบกับผล การ
แยกฝึกทักษะทีละขั้นตอนที่ไม่ยาวนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ความจำเพาะของรายละเอียดการฝึก 
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การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการฝึก หรือการออกกำลังกาย 
  1. ช่วยปรับเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นการลด
อัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ  

2. ช่วยปรับระบบการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด เป็นผลให้เลือดที่เลี ้ยงอยู่บริเวณ
กระเพาะอาหาร ถูกนำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องการใช้ออกซิเจนในระหว่างการออกกำลังกายมาก
ขึ้น  

3. ช่วยปรับระบบกลไกการเคลื่อนไหว การรับรู้และสั่งงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
ให้พร้อมที่จะทำงานหนักและทำงานที่ต้องการความรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนภูมิแสดงการฝึกสมรรถภาพทางกายกับเวลาเตรียมนักกีฬาอีสปอร์ต 

สมรรถภาพทางกาย มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
ความอดทน ** *** *** ** *  
ความแข็งแรง * ** *** *** **  
ความเร็ว * * *** *** ** * 
ความอ่อนตัว * * * * * * 
ความสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ *** *** *** *** *** *** 
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อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายได้ผลดังนี้  

1.เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุดา จิตพิทักษ์( 2526 : บทคัดย่อ) ได้ให้คำจำกัดความว่า พฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลแต่ละเพศจะมีทัศนคติหรือเจตคติที่แตกต่างกันในด้านความเชื่อ รสนิยม  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุทธิ เลิศอรุณ( 2522 : บทคัดย่อ) ได้ให้คำจำกัดความว่า พฤติกรรมของมนุษย์และ
สัตว์ย่อมแสดงออกมาให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัด และเห็นไม่ได้ชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ที่มากระตุ้นเป็นสำคัญและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาเพ็ญ  สุวรรณ( 2526 : บทคัดย่อ ) ได้
ให้คำจำกัดความว่า พฤติกรรม คือ กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือ
ไม่ได้ก็ตาม เช่น ความรู้สึก ความชอบ และความสนใจ 

2.อายุ ผู้ที่เคยดูการแข่งขันอีสปอร์ตที่อายุแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 41) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการองกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มี อายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างของ ส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche market) 
โดยมุ่ง ความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด
และ พฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่า 
คนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มอง
โลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะ การใช้
สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความ บันเทิง 

3.การศึกษา ผู้ที่เคยดูการแข่งขันอีสปอร์ตที่อายุแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 41) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมี
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการ
รับรู้สารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความ กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มี
หลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษา มักจะใช้สื ่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หาก
มีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหา ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอ่ืน 

4.รายได้ ผู้ที่เคยดูการแข่งขันอีสปอร์ตที่อายุแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 41)  เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด 
โดยทั่วไปนักการตลาด จะสนใจผู้บริโภคทีม่ีความร่ำรวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มรีายได้ต่ำจะ
เป็นตลาดที่มีขนาด ใหญ ่ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้
อาจจะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่
แท้จริงอาจถือ เป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม คา่นิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้
จะเป็นตัวแปร ที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาด ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์หรือ อื่นๆ เพื่อให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน  
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5.อาชีพ ผู้ที่เคยดูการแข่งขันอีสปอร์ตที่อายุแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับยุบล เบ็ญตรงคก์ิจ (2542, น. 44- 48) อาชีพ สามารถแบ่งได้หลากหลายกลุ่มเช่น 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท แรงงาน ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งคนว่างงาน เป็นต้น อาชีพ
ของแต่ละบุคคลจะนำไปสู่ความสนใจ และพฤติกรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ตัวแปรด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับรายได้ (Income) และระดับการศึกษา (Education) 
เนื่องจากความเชื่อที่ว่า คนทีี่มีการศึกษาต่ำมีโอกาสประกอบอาชีพหรือดำรงตำแหน่งระดับสูงยาก จึง
ทำให้มีรายไดน้้อย าหกเราทราบถึงอาชีพปัจจุบันของแต่ละคน จะสามารถทำให้คาดการณ์พฤติกรรม
ของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

 

สมมุติฐานที่ 2  พฤติกรรมการรับชมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

พฤติกรรมที ่แตกต่างก ัน จะส ่งผลต่อความพึงพอใจในการร ับชมการแข่งข ันก ีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับเป็นไปตามสมมุติฐาน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 124) ได้ให้ความหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) 
การซื้อ (Purchase) การใช้(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ ตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของ แต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา 
(Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้ จ่าย (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

 

สมมุติฐานที่ 3   ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจรวมที่มีต่อการรับรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย 

.ลักษณะของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมีเดีย  จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมการแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับเป็นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้องกับ สตรีมมิ่งมีเดีย เป็นเทคโนโลยี
การนำเสนอสื่อแบบสตรีมมิ่ง เกิดขึ้นจากความต้องการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีทัศน์ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การนำเสนอรูปแบบเดิมจำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องลูกข่าย
จนครบก่อน จึงจะเสนอได้ทำให้การนำเสนอต้องเสียเวลารอคอย แต่ด้วยเทคโนโลยีสตรีมมิ่งช่วยให้
การนำเสนอสื่อต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่รู้สึกว่าต้องรอคอยนานเกินไป โดยเครื่องแม่ข่ายจะทยอย
ส่งข้อมูลคล้ายการไหลของกระแสน้ำ (Streaming) อย่างต่อเนื ่องทำให้ข้อมูลไม่สะดุด ซึ ่งเป็น
เทคโนโลยีที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สตรีมมิ่งมีเดียจะมีลักษณะการส่งข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ (Realtime) เมื่อผู้ชมคลิกเลือกดูข้อมูล (วิดีทัศน์หรือเสียง) เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถรับชม 
รับฟังผ่านเบราว์เซอร์ได้ทันทีเนื ่องจากข้อมูลจะทยอยส่งมาเป็นระยะอย่างต่อเนื ่อง และด้วย
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เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ข้อมูลนั้นๆ เพื่อหลุดพ้นการลักลอบนำไปใช้โดยละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากข้อมูลไม่มี
การเก็บบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย 

สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
• ในการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น โดยจะมีวิธี 

ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้กับงานวิจัยมีประสิทธิภาพ  ได้รับความถูกต้องและความน่าเช่ือถือมากขึ้น 
2.การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมโดยมีขอบเขตของการศึกษาที่กว้างกว่างานวิจัยชิ้น

นี้ เช่น ขอบเขตในเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศและตลอดจนอาจมี
การเปรียบเทียบกันถึงความแตกต่างกันทางถึงความแตกต่างการรับชม ของคนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพ  
และความน่าเชื่อถือ 

4.ศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวิจัย เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น 
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