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This study of the e-sport community and Thai culture has two objectives, as
follows: (1) a study of the demand for an e-sport community in Thailand at present; and
(2) to study the function of and the demand for an e-sport community in Thailand and
designing an e-sport community phototype (D2). This research had four sections. In the
first section, the function of the research in the e-sport community and conducted a pilot
test via Google form in order to test the function, to the conclusion function in Phototype
A. In section two, the conclusion was that expertise may be in agreement with building
and improving the Thai e-sport community and in agreement with the three functions from
section one that fit with the e-sport community in Thailand. In section three, phototype A
was designed with four parts. The function included e-sport events and tournaments and
working and sharing spaces; (2) user experience, including persona and customer
journeys; (3) business model canvas; and (4) branding, including concept name, font,
color and logo. In section four, a questionnaire was used with Phototype A with the target
group via Google Forms. In conclusion, this questionnaire allowed the target group to
accept a Phototype A function and Phototype A responds to the needs of the target group
using e-sports in Thailand.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในยุคปั จจุบนั คาว่า อีสปอร์ต (E-sport) มีการพูดถึงอยู่ท่ วั ไปมีการพัฒนาตัวเองขึน้ มาก
จากการเล่นเกมที่เป็ นเพียงแค่กิจกรรมยามว่างไว้เล่นเพื่อนผ่อนคลายกลายมาเป็ นเกมที่ตอ้ งใช้
ความสามารถและความคิดในการเล่น และผลที่ได้คือการได้ฝึกสมอง ฝึ กทักษะต่างๆที่ใช้ได้ในชีวิต
จริ ง เกมมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด ก ารแข่ ง กั น เป็ นกี ฬ าที่ เ รี ย กว่ า อี ส ปอร์ต (Espor(Electronic Sport) ขึน้ มา ใน (พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2554) ระบุว่า กี ฬ า
หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ การเล่ น ที่ มี ก ฎกติ ก าก าหนด เพื่ อ ความสนุ ก เพลิ ด เพลิ น ผ่ อ นคลาย
ความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็ นการแข่งขันเพื่อความเป็ นเลิศ ดังนัน้
ถ้าพิจารณาแล้ว E-sport ก็ถือเป็ นกีฬาประเพศหนึ่งเช่นกันแต่ไม่เน้นไปที่การเสริมสร้างร่างกาย
ในปี 2019 ตลาดอีสปอร์ต (E-sport) ของโลกเติบโตเพิ่มถึง 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็ น +26.7% ต่อปี 82% ของมูลค่าทัง้ หมดของตลาด (897.2ล้านเหรียญสหรัฐ) มาจากลิขสิทธิ์
การถ่ายทอดสด การโฆษณา และสปอนเซอร์ ในปี 2019 อีสปอร์ต (E-sport) จะมียอดผูช้ มทัง้ โลก
เพิ่มกว่า 453.8 ล้านคนและตลาดอีสปอร์ต (E-sport) มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มถึง1.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2022 (newzoo, 2019) และที่ ส าคัญ ในภูมิ ภ าค SEA นั้น เป็ น แหล่ง ที่ อี ส ปอร์ต (Esport)เติ บ โตได้เ ร็ ว ที่ สุ ด มากถึ ง 4.6 พั น ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ในปี 2019 คิ ด เป็ น +22% ต่ อ ปี
(Fernandes, 2019) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็วและมีศกั ยภาพอันดับ 1 ของโลกรวมไปถึง
ช่องทางในโลกอีสปอร์ต (E-sport) ของทัง้ โลกและโดยเฉพาะใน SEA
ประกอบกับในปี 2017 ประเทศไทยมีความนิยมอีสปอร์ต (E-sport) อย่างกว้างขว้างมี
ตลาดเกมขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็ นอันดับ 1 ใน SEA (Thisisgamethailand, 2017) ที่ประชุมของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบประกาศให้อีสปอร์ต (E-sport) เป็ นกีฬาและสามารถจดทะเบียน
จัดตัง้ สมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งไทย พ.ศ.2558 (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) ซึ่ง
สื่อได้ว่าตอนนีอ้ ีสปอร์ต (E-sport) ในประเทศไทยกาลังเป็ นที่นิยมและเริ่มได้รบั การยอมรับ รวมถึง
มีการจัดการแข่งขันต่างๆเกิดขึน้ มากมาย เช่น การแข่งกัน ROV pro league โดยบริษัท การีนา
ออนไลน์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องการสร้างนักกีฬาคุณภาพให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันแบบ
มืออาชีพเพื่อพัฒนาไปเป็ นนักกีฬาให้มีความสามารถ ผ่านการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยจัดการ
แข่ง ขัน RoV : Pro League Season 1 presented by True Move H ขึน้ อย่างเป็ นทางการซึ่ง ใช้
เกมที่กาลังเป็ นที่นิยมสูงสุดในขณะนัน้ คือ เกม RoV หรือ Arena of Valor เกม MOBA บนมือถือ
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(Onlinestation.by.TRUE, 2561) ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากๆและจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จจุบนั เป็ น seasonที่4 หรือการร่วมมือกันของบริษัทแพลนบี มีเดีย จากัด (มหาชน) ภายใต้การ
รับรองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัทโคนามิ ดิจิตอล
เอนเตอร์เทนเมนท์เจ้าของลิขสิทธิ์เกมฟุตบอลอย่าง PES เพื่อจัดการแข่งขันลีคฟุตบอลอาชีพของ
ไทยอย่าง Thai E-League Pro ขึน้ มาเป็ นการสร้าง Leauge อาชีพเพื่อแข่งขันเกมฟุตบอลโดยใช้
ตัวแทนจากทีมใน Toyota thai league (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2562) บริษัท อินโฟเฟด จากัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทลั (depa) และบริษัทเอกชนเพื่อจัดการ
แข่งกัน University E-sports Championship (UEC) เป็ นลีกอีสปอร์ต(E-sport) ระดับมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการอีสปอร์ต (E-sport) ในไทย แสดงถึงการเคลื่อนไหว
ที่ดีของอีสปอร์ต (E-sport) ในไทยตั้งแต่ปี 2017 ว่าจะมีการเติบโตอย่างมากและเป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพมาจนถึงปัจจุบนั
ในปั จจุบนั การที่อีสปอร์ต (E-sport) มีการพัฒนาที่สงู มากทาให้มีความต้องการด้านต่างๆ
เพิ่ม มากขึน้ และหนึ่ง ในความต้องการที่เป็ น ปั จ จัยในการพัฒ นาอีส ปอร์ต (E-sport) คือความ
ต้องการทางด้านสังคม(Community) ซึ่งในปัจจุบนั สังคมอีสปอร์ต (E-sport) มักจะเป็ นสังคมแบบ
online ห รื อ Virtual Community ( Dennis, Pootheri, แ ล ะ Natarajan, 1998) ก ล่ า ว ว่ า
VirtualCommunity คือ ชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกัน มีปฏิสมั พันธ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมไป
ถึ ง การที่ ค นในชุ ม ชนมี ค วามสนใจคล้ า ยๆกั น และมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น ในการรวมกลุ่ ม
(Hagel,2000)ในการปฏิสมั พันธ์นนั้ การมีบรรยากาศที่น่าเชื่อใจและมีความเข้าใจเป็ นอย่างมาก
จะเป็ นปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ชุ ม ชนนั้ น ๆเป็ นชุ ม ชนที่ ดี ( C. carver, 1999) โดย ชุ ม ชนออนไลน์
(VirtualCommunity) จะสร้างประโยชน์แก่สมาชิกที่เข้าร่วมด้วยทรัพยากรทางกายภาพ ข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนความคิด และอารมณ์ซ่ึงเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของผูเ้ ล่น อีสปอร์ต (E-sport)
(S.Faraj,1997) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสังคม (Community) นัน้ มีผลมากกับอีสปอร์ต (E-sport)
อย่างมาก
ผูว้ ิจัยจึงเล็งเห็นว่าในปั จจุบนั สังคมไทยที่กาลังอยู่ในกระแสของอีสปอร์ต (E-sport) เกิด
การสร้างคอมมูนิตี ้ (Community) ด้านอีสปอร์ต (E-sport) อยู่ม ากมายแสดงให้เห็นถึง การให้
ความสาคัญของคอมมูนิตี ้ (Community) ทาให้ผูว้ ิจัยต้องการจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับฟั งก์ช่ ัน
(Function) และความต้องการในอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-sport community) ที่มีอยู่ในประเทศไทย
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการสร้างอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-sport community) ต่อไป
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในงานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาความต้องการของอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community) ของไทย
ในปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาปั จจัยและความต้องการในอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community)
ของไทยเพื่อออกแบบอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community)
2.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community)
2.2 เพื่อทดลองสร้างอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community) ขึน้ มา
2.3 เพื่ อเป็ นต้ น แบบการผลั ก ดั น และพั ฒ นา อี ส ปอร์ ต คอมมู นิ ตี ้ (ESportCommunity) ในไทย
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั การศึกษาและพัฒนารูปแบบอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-Sport Community) ใน
บริบทของประเทศไทย ได้กาหนดขอบเขตงานวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการอีสปอร์ต (E-sport) จานวน 3 คน
2. ผูท้ ่ีใช้บริการอีสปอร์ต (E-sport) และอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-sport Community)
จานวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื่องจากไม่สามารถระบุผูผ้ ูท้ ่ีใช้บริการอีสปอร์ต (E-sport) และ อีสปอร์ตคอมมูนิตี ้
(E-sport Community) ได้จากจานวนประชากรทั้งหมด จึงใช้การคานวน กลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจานวนประชากร ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ในครัง้ นีค้ ือ กลุม่ ประชากรอายุ
20-60 ปี ที่พกั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จากรายงานสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สานักงานสถิติแห่งชาติ พศ.2561 ได้ระบุจานวนประชากรทัง้ หมด 3,267,218 คน โดยมีขนั้ ตอน
การ กาหนดขนาด กลุม่ ตัวอย่างโดย คานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
โดยคานวณจากประชากรซึ่ง มี จ านวนทั้ง หมด 3,267,218 คน ในการวิเคราะห์หาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จากสูตรคานวนจะสรุปได้ว่าต้องใช้ตวั อย่างจานวน = 100 คน ในการตอบแบบสอบถาม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ศัพท์ท่ี 1 อีสปอร์ต (E-sport) หมายถึง เกมที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นรูปแบบของกีฬาอย่าง
หนึ่งที่เป็ นกีฬาอิเล็กทรอนิค มีรูปแบบการเล่นที่ฝึกฝนสมองและความคิดของผูเ้ ล่น แทนด้วยคาว่า
“E-sport”
ศัพท์ท่ี 2 อีสปอร์ตคอมมูนิตี ้ (E-sport Community) หมายถึง ชุมชนที่รวมผูเ้ ล่น E-Sport
เข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ ย นข้อมูลข่ าวสาร ประสบการณ์ ความรู ต้ ่อกัน รวมไปถึง การช่ ว ยกัน
แก้ปัญหา หรือสืบค้นข้อมูลต่างๆ แทนด้วยคาว่า “E-sport Community”
ศัพท์ท่ี 3 ฟั งก์ช่นั (Function) หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ของอีสปอร์ตคอมมูนิตี ้
(E-sport Community) นัน้ ๆ แทนด้วยคาว่า “Function”
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบถึงความต้องการใน E-Sport Community ของผูเ้ ล่น E-Sport
2. เป็ นแนวทางให้ผทู้ ่สี นใจนาไปสร้าง E-Sport Community
3. ได้ทดลองสร้าง E-Sport Community ขึน้ มา เพื่อทดสอบว่าสร้างขึน้ มด้ผลจริง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยการศึกษาและพัฒนารู ปแบบ E-Sport Community ในบริบทของประเทศไทย
ผูว้ ิจัย ได้ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็ นความรู ้
ประกอบในการศึกษาค้นคว้า และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกับเกมออนไลน์
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Community และ Physical Community
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ E-sport
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมกับเกมออนไลน์
ดาริกา ไตรวัฒนวงษ์ (2555) ทาการวิจยั และพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 18-24 ปี
ในกรุงเทพส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 1-2 ชั่วโมง และเล่นเกมเฉลี่ย 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เล่นเกมออนไลน์ในวันเสาร์-วันอาทิตย์มากที่สุด เหตุผลที่ทาให้เล่นเกมออนไลน์มาก ที่สุดได้แก่
ต้องการพักผ่อน ต้องการหาอะไรทาเล่นๆ ยามว่าง ทาให้รูว้ ่าคนในสังคมเริ่มหันมาบริโภค E-Sport
เป็ นกิจกรรมยามว่างมากขึน้ และใช้เวลากับ E-Sport เป็ นเวลานานพอสมควร
ภคภร ลุ่มเพชรมงคล (2557) สรุปผลการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจเล่น
เกมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ตงั้ ใจในการเล่นเกมคือ ความสนุกสนาน การ
แบ่งปั นสาระในการเล่นเกม การแสวงหาสาระในการเล่นเกม รวมถึงการติดต่อกับผูอ้ ่ืนในการเล่น
เกมแสดงให้เ ห็น ถึง ความต้องการของผู้เ ล่น เกมกับ การสร้างสัง คมติ ด ต่ อ กับ ผู้เ ล่น คนอื่ น และ
ต้องการสาระจากตัวเกมมากขึน้ ไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความสนุก
ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) พบว่าส่วนผสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ทัศนคติ การ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี และรูปแบบการดาเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของคน
ในกรุ ง เทพฯ ดัง นั้นจากพฤติ กรรมดัง กล่าวจะบอกได้ว่าไม่ ไ ด้มี แค่ตัวเกมเท่านั้นที่มี ผลต่อการ
ตัดสินใจเล่น แต่รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆและส่วนผสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการด้วย
วราภรณ์ ลิ ม้ เปรมวัฒ นา และ กันตภณ ธรรมวัฒ นา (2560) ผลกระทบทางด้านบวก
ทางด้านบวกในด้านการศึกษาและสติ ปั ญญา การเล่นเกมกระดานช่ ว ยให้ฝึ กสมอง ทาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ ช่วยให้คิดและตัดสินใจแก้ไขปั ญหาได้ดีขึน้ และทาให้ความรู ส้ ึกผ่อ น
คลายจากความตึงเครียด สนุกสนาน รวมถึงได้รูจ้ กั กับเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึน้
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สรุปได้ว่าการเล่นเกมต่างๆสามารถช่วยพัฒนาตัวเองในด้านความคิดการแก้ปัญหาและ
เสริมสร้างสังคมใหม่ๆ
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ Virtual Community และ Physical Community
2.1 ส่วนประกอบของชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)
Muniz และ O'Guinn (2001) กล่าวว่าชุมชนออนไลน์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
ดังนี ้
1.การรับรูว้ ่าเป็ นพวกเดียวกัน คือ มีความเชื่อมโยงกันในกลุม่ ต่างจากคนนอกกลุม่
2.การมีประเพณี หรือมีพิธีการร่วมกันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมและจิตสานึกร่วมกัน
3.ความรูส้ ึกในการมีความรับผิดชอบด้านศีลธรรม และกฏระเบียบโดยรวมของชุมชนและ
สมาชิกแต่ละราย
2.2 ประเภทของชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)
(Hagel, 2000) ได้แบ่งชุมชนเสมือนออกเป็ น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ประสงค์ ดังนี ้
1. ความสนใจ (Interest) เป็ นการรวมกลุ่มกันจากความสนใจ เพื่อแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน มีจดุ ประสงค์เพื่อข้อมูลข่าวสารและความรู ้
2. ความบัน เทิ ง (Fantasy) เป็ น การร่ ว มกลุ่ม กัน เพื่ อ น าไปสู่ค วามบัน เทิ ง และความ
สนุกสนาน มีจดุ ประสงค์เพื่อความสนุกสนาน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) เป็ นการรวมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์กนั ของคน
ที่มีประสบการณ์คล้ายๆกัน จุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันความรูป้ ระสบการณ์
4. เพื่อธุรกิจ (Transaction) เป็ นการรวมกันเพื่อข้อมูลทางธุรกิจ การซือ้ ขายหรือแชร์ขอ้ มูล
ด้านธุรกิจกัน
และจากการศึก ษาเว็ บ ไซต์แ ต่ ล ะประเภทชุม ชนเสมื อ นจริง ประเภท Reletionship มี
ปริมาณชุมชนมากเป็ นอันดับที่ 3 หรือ 30% เมื่อเทียบกับชุนชมแบบอื่น
2.3 ประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)
Gupta และ Kim (2004) ได้บอกถึงประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริงไว้หลายมุมมอง เช่น
มุมมองต่อไปนี ้
1. ด้านเทคโนโลยี: ชุมชนเสมือนจริงสามารถทาการสื่อสารได้จากทุกที่ รวดเร็ว และสมา
รถจัดการกับข้อมูลได้ดี เข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการสื่อสารและสามารถประชุมด้วยกล้องจึงได้ทงั้
ภาพและเสียงทาให้ได้รบั ประสบการณ์ท่เี หมือนจริง
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2. ด้านสังคม: การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรูเ้ ป็ นประโยชน์ท่ีสาคัญของชุมชน
เสมือนจริง คนในชุมชนสามารถที่ให้ขอ้ มูล และรับข้อมูลต่อกันได้ ทาให้เกิดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ขึน้
3. ด้านการเรียนรู :้ ชุมชนเสมือนจริงสามารถกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง สร้าง
กิจกรรมร่วมกัน ลดช่องว่างความแตกต่างด้วยห้องเรียนเสมือนจริง มีความรู ห้ ลากลาย สามารถ
เข้ามาศึกษาได้ง่าย สะดวกในการหาข้อมูลและใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียน
3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ E-sport
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ E-sport
(Wagner, 2006) กล่าวว่า E-sport คือ การทากิจกรรมหรือกีฬาที่ผูล้ ่นจะได้ฝึกฝนทักษะ
และพัฒนาทักษะทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านทางการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Hamari, 2017) กล่าวว่า E-Sport เป็ นกีฬาที่มีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การแข่งขันเป็ นหลัก รวมไปถึงการแข่งขันประเภท วิดีโอเกม ผู้เล่นนัน้ จะกระทากิจกรรมโดยผ่าน
ระบบ Human-computer interfaces เพื่อแข่งขัน
3.2 E-sport กับธุรกิจ
(ภควัต เจริญลาภ, 2560) กล่าวว่า คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬา E-sport นัน้ มีในบาง
ประเทศ เช่นประเทศมหาอานาจต่างๆ และในประเทศที่ E-sport เป็ นที่ยอมรับ เช่นเกาหลีใต้รวม
ไปถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งเกิดจากการเริ่มมีนกั กีฬา E-sport และ Steamer เพิ่มมากขึน้ และได้รบั
การประกาศให้เป็ นกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จึงทาให้ปัจจุบนั E-sport ในประเทศ
ไทยมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และยังกล่าวต่ออีกว่า มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬา E-Sport ใน
ไทยมีมลู ค่าเพิ่มมากขึน้ ทุกปี จากทัง้ ผูส้ นับสนุน และงบจากรัฐบาลเพราะเห็นว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีโอกาสเติบโต และสร้างรายได้ ชื่อเสียงให้กบั ประเทศได้
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์ (2561) กล่าวว่า งานการท่องเที่ยว กล่าวว่า การจัดแข่งขันหรือ
จัดอีเว้นท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ E-sport สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยในรูปแบบการเที่ยวเพื่อรับชม E-sport ได้ และการจัดยังเรียกผูป้ ระกอบการและผูล้ งทุนทัง้ ไทย
และต่างประเทศให้มาศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย
4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกแบบ
ความหมายของแบรนด์ดิ่ง
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(จตุรงค์, 2553) กล่าวไว้ว่า แบรนด์ดิ่งนัน้ จะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความแตกต่าง
กันไป โดยหมายถึงทัง้ ชื่อ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ และคาจากัดความของแบรนด์นนั้ ๆ
(วิทวัส, 2545) กล่าวว่า แบรนด์ (Brand)นัน้ รวมทัง้ ความรูส้ ึกของผูบ้ ริโภค มีต่อสินค้าหรือ
แบรนด์นนั้ และเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเชื่อถือ (Trust/Reliability) ความ
มั่ น ใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์ (Experience) และความสัม พั น ธ์
(Relationship) การรวบรวมการรับรู ้ (A Collection of Perceptions)
กล่าวว่า มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์สินค้า คือ
1. สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ (Differentiation) คือ การทาให้ความหมายของแบ
รนด์ท่ีสร้างนัน้ แตกต่างจากแบรนด์ของคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาด เป็ นวิธีการสร้างตาแหน่งของแบ
รนด์ เพื่อที่จะทาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจแบรนด์ว่า เป็ นอย่างไร มีจดุ ยืนอย่างไร
2. เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้กั บ แบรนด์สิ น ค้า (Added Value) คื อ การที่ แ บรนด์พ ยายามเพิ่ ม
ประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ ตรงๆ จากการทาหน้าที่ของแบรนด์สินค้า
(Functional Benefit) หรือการสร้างประโยชน์ทางด้านอารมณ์และความรูส้ ึก (Emotional Benefit)
และการสร้างประโยชน์ของแบรด์ท่ีจะสะท้อนตัวตนของผูบ้ ริโภค (Self-Express Benefit) ในแบ
รนด์ให้มี ม ากยิ่ง ขึน้ และรู ส้ ึกเป็ นหนึ่ง เดียวกับแบรนด์นั้น เป็ นวิธี การสร้างความได้เปรียบจาก
ประสิทธิภาพของการรับรู ้ (Perceived Performance) ในคุณภาพของแบรนด์ท่ีเน้นเรื่องประโยชน์
จากความหมายในเชิงจิตวิทยา (Psychological Meaning) ซึ่งได้รบั การเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้เกี่ยวกับตัวสินค้า โดยที่จะกาหนดความหมายให้กับแบรนด์แตกต่าง
กันไปตามบุคลิกภาพและการแสดงออกของผูบ้ ริโภค และในด้านของการตระหนักรู เ้ กี่ยวกั บแบ
รนด์สินค้า (Brand-Name Awareness) ผูบ้ ริโภคจะตระหนักรู ต้ ่อแบรนด์และทาให้ผูบ้ ริโภคเกิด
ความรูส้ กึ คุน้ เคยหรือไม่มีความรูส้ กึ เสี่ยงหรือกังวลใจที่จะซือ้ หรือใช้แบรนด์นนั้ ๆ
(ศรีกัญ ญา, 2547) กล่าวว่า กระบวนการสร้างแบรนด์สามารถเริ่ม ต้นได้ โดยทาตาม
ขัน้ ตอนหลักๆ ที่สาคัญ ดังนี ้
ขั้น ตอนที่ 1 การระบุ ตัว ตนของกลุ่ม เป้ า หมายที่ ต้อ งการสื่ อ สาร (Target Consumer
Identification) เพื่อที่จะได้กาหนดกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ชดั เจน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบแบรนด์ (Brand Design) หมายถึง การออกแบบรายละเอียด
ต่างๆของแบรนด์ เช่น การกาหนดบุคลิกลักษณะ (Personality) ของแบรนด์ ความสาคัญ ของ
ขัน้ ตอนนีค้ ือ การสร้างจุดยืนของแบรนด์ ว่าต้องการให้แบรนด์เป็ นอย่างไร เติบโตไปในทิศทางไหน
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มีจดุ ยืนและภาพลักษณ์อย่างไร และมีคณ
ุ ค่าเป็ นอย่างไร เพื่อใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของแบรนด์
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity Creation) คือ การนา
ลัก ษณะพื ้น ฐานต่ า งๆที่ มี น ามาประกอบกั น เป็ น แบรนด์อั ต ลัก ษณ์ข องแบรน ด์เ ป็ น เสมื อ น
ลักษณะเฉพาะเป็ นแก่นแท้ของแบรนด์ ที่ไม่ว่าจะผ่านกาลเวลานานเท่าใด รู ปลักษณ์ภายนอก
จะเปลี่ยแปลงหรือเป็ นไปอย่างไรก็ตาม แต่แก่นของแบรนด์จะยังคงอยู่ อัตลักษณ์ของแบรนด์ เช่น
การสร้าง รู ปแบบของโลโก้ (Logo) การคิดคาสโลแกน (Slogan) ล้วนเกิดจากองค์ประกอบและ
แก่นแท้ของแบรนด์อตั ลักษณ์ของแบรนด์ท่ีดีจะต้องช่วยเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ กับ
แบรนด์และผูบ้ ริโภคจะต้องเริ่มจากการกาหนดอัตลักษณ์หลักซึ่งจะ เป็ นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึง
แก่นของแบรนด์ซ่งึ สามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อแบรนด์นนั้ ๆได้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทางานในระดับปฏิบตั ิการที่จะนาเสนอข้อมูลต่างๆ
(Brand Building Implementation)ที่ได้จากขัน้ ตอนของการออกแบบ ที่เกิดขึน้ ก่อนหน้า
และดาเนินการสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อมานาเสนอให้แก่ผูบ้ ริโภคโดยผ่านกล
ยุทธ์การตลาด และกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตัวอย่างการทางานในระดับปฏิบตั ิการ เช่น การสร้าง
การรับรูแ้ บรนด์ (Awareness) การสร้างโอกาสแก่ผบู้ ริโภครับรูถ้ ึงแบรนด์ (Accessibility) การสร้าง
การเชื่อมต่อทางอารมณ์ของแบรนด์ต่อผูบ้ ริโภค (Emotional Connection) และการสร้างความต่าง
ที่ มี นัย ส าคัญ ของแบรนด์ (Relevant Differentiation) ให้เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งชัด เจนในความรู ้สึกของ
ผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
( Sonuka, 2009) ก ล่ า ว ว่ า แ น ว คิ ด ข อ ง Young & Rubicam ที่ ว่ า Brand
AssetValuator:BAVเป็ นเครื่องมือในการวัดการรับรูต้ ่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภคนัน้ มีหลายปัจจัย
เช่น
1. Difference คือ การสร้างความแตกต่างผ่านตัวสินค้าหรือบริการ โดยระบุว่า
การให้ประสบการณ์กับผู้บริโภคนั้นมี ผลต่ อการสร้างมู ลค่า ของแบรนด์ ยิ่ง ให้ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญมากเท่าไหร่ ยิ่งทาให้แบรนด์นนั้ มีโอกาสมีมลู ค่า หรือมีโอกาศในการตัง้
ราคาได้สงู มากขึน้ เท่านัน้
2. Knowledge คือ คนที่มีรูจ้ กั แบรนด์มีคนที่หลงรักแบรนด์ ถึงขัน้ เป็ นสาวกหรือแฟน
คลับการสร้างชุมชนของคนที่รั กแบรนด์นั้นจึ งเป็ น อีกหนึ่ งวิธีในการเพิ่ มมูลค่าให้แ บรนด์โดยที่ข้อ มูล
เกี่ยวกับแบรนด์นนั้ จะถูกเผยแพร่ออกไปผ่านผูบ้ ริโภคกันเองโดยไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เป็ นผูส้ ื่อสาร
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(สุรสิทธิ์, 2544) กล่าวว่า เมื่อเริ่มคิดแบบและวางรูปแบบ ของการออกแบบ องค์ประกอบ
ต่างๆของการออกแบบสามารถนามาใช้ประกอบกันเป็ นสิ่งที่ช่วยให้มีจุดยืนในการเริ่มต้นออกแบบ
และเพิ่มความหลากหลายของการออกแบบ เช่น
สี (Color) สีเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของการออกแบบที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากสีมี
ผลต่ออารมณ์และความรู ส้ ึกสีจะทาให้เกิดความดึงดูดความสนใจและบ่งบอกความรู ส้ ึกของสิ่ง
ต่างๆต้องพิจารณาก่อนว่าต้องใช้สีท่ีทาให้เกิดผลลักษณะแบบใดและเหมาะกับวัตถุประสงค์ใด
ก่อนจะเลือกใช้สีการใช้สีในการออกแบบเพื่อการสื่อสารควรมีองค์ประกอบดังนี ้
1.สามารถจะดึงดูดสายตาให้เกิดความสนใจ
2.ช่วยสร้างอารมณ์ ความรูส้ กึ
3.สามารถจัดองค์ประกอบของงานรวมกลุม่ กันหรือจะแยกมันออกจากกันได้ดว้ ยการ
เลือกใช้
การเลือกใช้สีท่ตี ่างกันออกไป เช่น
1.ช่วยผสมผสานและทาให้ภาพเกิดความสมดุล
2.ใช้เน้นข้อความสิ่งสาคัญหรือหัวเรื่อง
ข้อมูลด้านจิตวิทยาของสี
สีแต่ละสีเฉดสีแต่ละเฉดจะสื่อถึงความหมายและความรู ส้ ึกที่แตกต่างกันด้วยหลัก
ดังกล่าวจึงได้เกิดการศึกษาของนักจิตวิทยาและเกิดการนาไปใช้ท่ีหลากหลาย สีมีพลังที่สามารถ
กระตุน้ การตอบสนองทางอารมณ์ของผูด้ ูได้ดี นักออกแบบจึงมักใช้สีเพื่อชักจูงให้ผูด้ ูเกิดอารมณ์
ต่างๆตามต้องการโดยทั่วไปสีท่จี ดั อยู่ในวรรณะร้อน จะให้ความรูส้ กึ มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น เร้าใจ และสี
ที่จดั อยู่วรรณะเย็น จะให้ความรูส้ ึกผ่อนคลาย สงบ ยิ่งกว่านัน้ สีแต่ละสียงั มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ มี
การนาไปใช้ในลักษณะที่ต่างกันได้มาก เช่น
สี แ ดง เป็ น สี ท่ี มี ค วามร้อ นแรง สื่ อ ถึ ง ความรวดเร็ว สี แ ดงจะให้ค วามรู ้สึก การมี
พละกาลัง ความก้าวร้าว รุนแรง รวดเร็ว นอกจากนีส้ ีแดงยังเป็ นสีท่แี ทนความรูส้ กึ รัก
สีเขียวและสีนา้ เงิน เป็ นสีท่ีให้ความรูส้ ึกใกล้เคียงกับ คือ รูส้ ึกผ่อนคลาย สงบ แต่ให้
ความรูส้ กึ สดชื่น มีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็ นธรรมชาติ
สีขาว เป็ นสีท่ีมีความสว่ างสีสูง ที่สุด ให้ความรู ส้ ึกโปร่ง เบา ละเอียดอ่ อน บริสุทธิ์
ความดี หมายถึง การยอมแพ้ ความเศร้าโศก การพลัดพราก
สีสม้ เป็ นสีของแสงแดด อบอุ่น สีสม้ จึงหมายถึ งความกระตือรือร้น ความหลงใหล
ความสุข ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น ความสาเร็จ การให้กาลังใจ และความเป็ นมิตร
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สีฟ้า เป็ นสีของท้องฟ้า เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใหม่ๆ สติปัญญา ความฉลาด ความ
ไว้วางใจ ถือเป็ นสีท่ีมีประโยชน์ต่อจิตใจ ก่อให้เกิดความผ่อนคลาย ความสดใส และปลอดโปร่ง สี
ฟ้าจึงนิยมใช้กบั แบรนด์เกี่ยวกับไอที และเทคโนโลยีระดับสูง
สีชมพู : เป็ นสีท่สี ื่อถึง ความเป็ นวัยรุน่ ความตื่นเต้น ความสุข ความสนุก ความอบอุ่น
ความกระตือรือร้น
(Osterwalder A. and Pigneur Y., 2010) กล่ า วว่ า Business model canvas นั้น เป็ น
เครื่องมือที่ดีและเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการทาธรุ กิจที่เ กี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ (Service) โดยจะทาให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และทาให้ทีมงาน
ของธุรกิจรับรู ร้ ู ปแบบและปั ญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนาไปสู่การระดมความคิด
เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุด เพราะเรามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ผ่านการทา
business model canvas ที่ จ บ ทุ ก อ ย่ า ง ไ ว้ ใ น แ ผ่ น ผื น ผ้ า แ ผ่ น เ ดี ย ว กั น โ ด ย ก า ร
วิเคราะห์Businessmodel canvas ประกอบด้วย
1. Key Partner กลุม่ คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
2. Key Activity กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
3. Key Resource ทรัพยากรหลักให้การดาเนินนธุรกิจ
4. Value Propositions สินค้าของเรานาเสนอ “คุณค่า” อะไรให้กบั ลูกค้าเรา
5. Customer Segments ใครคือลูกค้าเรา
6. Customer Relationship ความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า
7. Channels ช่องทางการขายสินค้าและการสื่อสารกับลูกค้า
8. Cost Structure โครงสร้างของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
9. Revenue Stream รายได้ของธุรกิจมาจากช่องทางใดบ้าง
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั งานวิจยั การศึกษาและพัฒนารูปแบบ E-Sport Community ใน
บริบทของประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการและสร้าง E-Sport Community ที่
เหมาะสมกับ กลุ่ม คนเล่น E-Sport ในประเทศไทยและทดลองจัด ตั้ง Community ขึ น้ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์กับวงการ E-Sport ไทยจากการที่ผู้วิจัยได้ศึก ษาเกี่ ยวกับ การพัฒ นาปั จ จัย ด้า นการ
ออกแบบบริการที่มีผลต่อการยอมรับและใช้บริการ E-Sport Community
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั จึงได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึ ก ษา Function ของ E-sport Community ที่ มี อ ยู่ (R1) และท าแบบส ารวจ
Pilot(D1) เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น
2. สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert (R2) เพื่อทา D2
3. Design Prototype A (D2) จากผลของ Pilot (D1) และ Expert (R2)
4. นา Prototype A (D2) ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คนเพื่อหา
ผลการยอมรับ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา Function ของ E-sport Community ทีม่ ีอยู่ (R1) และทาแบบสารวจ
Pilot (D1) เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น
ผู้วิ จัย ได้ท าการน า E-sport Community ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บัน ที่ มี ใ ห้บ ริ ก ารอยู่ ม าศึ ก ษา
วิเคราะห์และคัดกรองเอา Function ที่เด่นของแต่ละ E-sport Community ตัวอย่างมาเพื่อนาไป
ทาแบบสอบถาม Pilot กับผูใ้ ช้งานว่า Function ที่ผูว้ ิจัยทาการคัดกรองมานั้นตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานจริงหรือไม่ ดังนี ้
1. ศึกษาชาแนลที่ E-sport Community เพื่อศึกษาว่าจุดเด่นของชาแนลมีอะไรบ้างที่
ก่อให้เกิด E-sport Community และแต่ละตรงไหนที่จะสามารถนาไปพัฒนาต่อได้บา้ ง
2. คัดกรอง E-sport Community เด่นๆออกมาและศึกษาว่ามี Function ใดบ้างที่ดี
และสามารถนาไปต่อยอดได้
3. จัดทาแบบสอบถาม Pilot ผ่านทาง Google Form เพื่อสารวจว่า Function ที่ผวู้ ิจยั
ได้ทาการศึกษา คัดกรองและใส่เ พิ่ม เติม ไปนั้นตอบสนองความต้องการ และความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมายได้จริงๆ
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คาถามทีใ่ ช้ในการทา PILOT
1. ถ้ามี E-sport Community ที่มี Function คือ
1.1. การเปิ ดพืน้ ที่ให้พดู คุยและจัด meeting
1.2. มีพนื ้ ที่ให้สามารถมาฝึ กซ้อมแบบทีมได้
1.3. ระบบ tracking score ให้กบั สมาชิก
1.4. การจัดแข่งขัน E-sport มีการจัด
1.5. Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัว เกม จัดสัมมนาเกี่ยวกับ เกมคุณเห็นด้วย
หรือไม่ อย่างไร?
2. ใน Function ทัง้ หมดที่กล่าวมาคุณชอบอันไหนเป็ นพิเศษ? เพราะอะไร?
3. ถ้า Community สามารถซือ้ ขายแลกเปลี่ยนของกันได้โดยไม่มีคนกลาง คุณคิดว่าจะมี
ผลกระทบด้านดีและเสียต่อ Community อย่างไร?
4. ถ้าหากมี E-sport Community แบบที่คุณต้องการตามที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้บริการ
หรือไม่? และคิดว่าจะใช้บ่อยแค่ไหน?
5. คุณอยากให้ E-sport Community เป็ นอย่างไร? (อิสระ)
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert (R2) เพื่อทา D2
ประชากร
สัมภาษณ์ นายสันติ โหลทอง ประธาน สมาคม E-Sport แห่งประเทศไทย
สัมภาษณ์ นักกีฬา E-sport นายอานนท์ ตันติโชคอนันต์นกั กีฬาทีม MiTH
สัมภาษณ์ E-sport Steamer นายกัณฑ์ อ่อนศรี สตรีมเมอร์เจ้าของเพจ ZealotsX
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือกกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการ E-sport ในปัจจุบนั
โดยมีทั้ง ผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตั้งจากรัฐได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เช่น นายกสมาคม ผูท้ ่ีมี
อาชีพและใช้งาน E-sport ในการประกอบอาชีพเป็ นหลัก เช่น นักกีฬา นักแข่ง และผูท้ ่ีตอ้ งใช้งาน
E-sport Community ที่มี ความสัม พันธ์ใกล้ชิ ดกับกลุ่ม เป้า หมายของงานวิจัย เช่ น สตรีม เมอร์
เนื่องจากมีประสบการณ์และคาดว่าจะได้รบั ความคิดเห็นที่ตรงกับเป้าหมายของงานวิจยั ชิน้ นี ้
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นีค้ ือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
ผูว้ ิจัยได้ทาการออกแบบสอบถามที่เน้นไปที่การออกความเห็นจากผลของ Pilot เพื่อประเมินผล
ระหว่างความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญและผลของ Pilot
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ออกแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นในมุมมองของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน E-sport ว่า Function ที่ผวู้ ิจยั สารวจมาจากผลของ Pilot นัน้ ตอบสนองความ
ต้อ งการของวงการ E-sport ของประเทศไทยได้ดี ห รื อ ไม่ แ ละมี ส่ว นไหนที่ ผู้เ ชี่ ย วชาญแนะนา
เพิ่มเติมบ้าง ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ E-sport และ E-sport Community
1 คิดว่าการสร้าง Community สาคัญกับสังคม E-sport อย่างไร มากน้อยแค่ไหน
2 คิดว่า E-sport Community มีสว่ นช่วยยกระดับวงการ E-sport ในไทยมากน้อยแค่
ไหน
3 คิดว่า E-sport Community ที่มีองค์ประกอบดังนี ้
3.1. มี ก ารจั ด Sharing space ให้ เ หล่ า เกมเมอร์ไ ด้ ม าพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กนั ในโลกความจริง
3.2. มีการจัดการแข่งขันที่สม่าเสมอใน community เพื่อให้พฒ
ั นาตัวเองและเพิ่ม
ประสบการณ์ในการแข่งขัน
3.3. มี ก ารจัด งาน Event เกี่ ย วกับ E-sport เช่ น งานเปิ ด ตัว เกมและอื่ น ๆใน
community
มี Function ที่ครบถ้วนหรือไม่ และมีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
4 คิดว่าการสร้าง E-sport Community ที่มีองค์ประกอบข้างต้นจะเหมาะสมกับ
สังคม E-sport ในไทยหรือไม่ และสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้เพิ่มเติมอีกบ้าง
ส่วนที่ 2 คาถามเชิงธุรกิจ
1 ในความเห็นของคุณ...คิดว่า E-sport สามารถสร้างมูลค่าทางใดได้บา้ ง
2 ในความเห็นของคุณ...คิดว่า E-sport Community มีคณ
ุ ค่าอะไรบ้างในเชิงธุรกิจ
3 ในความเห็นของคุณ...คิดว่า E-sport Community ที่มีองค์ประกอบข้างต้นจะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กบั วงการธุรกิจ E-sport หรือไม่
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ขั้นตอนที่ 3 Design Prototype A (D2) จากผลของ Pilot (D1) และ Expert (R2)
ผู้วิ จัย จะท าการน าข้อ มูล จากผลส ารวจการท าแบบสอบถาม Pilot ละการสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสรุ ปผลเพื่อสร้าง Prototype A ให้มีความเหมาะสมกับ บริบทของ
สังคม E-sport ในไทย
ขั้นตอนที่ 4 นา Prototype A (D2) ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้ าหมายจานวน 100 คนเพื่อ
หาผลการยอมรับ
ประชากร
ผูว้ ิจยั ได้จากัดกลุ่มประชากรให้เป็ นผูท้ ่ีใช้บริการ E-sport และ E-sport Community
อยู่แล้วจานวน 100 คน เนื่องจากจะได้ม่งุ เน้นไปที่การสารวจความต้องการและปั จจัยการบริการ
ใน Community ที่จะตอบสนองความต้องการของผูเ้ ล่น E-Sport โดยผูว้ ิจยั ได้นา Function ที่ได้คดั
กรองมาแล้วสร้าง Prototype A ขึน้ และสร้างแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ
ผ่านทาง Google Form ว่า Function ที่คัดกรองมานัน้ ตอบสนองความต้องการได้ดีหรือไม่และมี
ส่วนไหนที่ผูบ้ ริโภคต้องการเป็ นพิเศษหรือต้องการเพิ่มเติมหรือไม่และได้ออกแบบใช้เครื่องมือใน
การวิจยั ดังนี ้
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี ้ ไ ด้ เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากผู้ ท่ี ใ ช้ บ ริ ก าร E-sport และ EsportCommunity เนื่องจากไม่สามารถระบุผูผ้ ูท้ ่ีใช้บริการ E-sport และ E-sport Community ได้
จากจานวนประชากรทัง้ หมดจึงใช้การคานวนกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ท ราบจานวนประชากรผูว้ ิจยั จึง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ในครัง้ นีค้ ือ กลุ่มประชากรอายุ 20-60 ปี ท่ีพกั อาศัยในเขตกรุง
เทพมหานครจากรายงานสถิติประชากรศาสตร์ประชากรและเคหะสานักงานสถิติแห่งชาติ พศ.
2561 ได้ระบุจานวนประชากรทัง้ หมด 3,267,218 คนโดยมีขนั้ ตอนการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยคานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยคานวณจากประชากรซึ่งมี
จานวนทัง้ หมด 3,267,218 คนในการวิเคราะห์หาจานวนกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
𝑛 =

𝑁
1 + 𝑁(𝑒)2

เมื่อ 𝑛 แทน จานวนหน่วยตัวอย่าง
𝑁 แทน ขนาดประชากร เท่ากับ 3,267,218 คน
𝑒 แทน ความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.10
สามารถคานวณขนาดตัวอย่างได้ ดังนี ้
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𝑛 =

3,267,218
1 + 3,267,218 (0.10)2

𝑛 =

3,267,218
1 + 3,267,218(0.01)

𝑛 =

3,267,218
1 + 32,672.18

𝑛 =

3,267,218
32,672.18

𝑛 ≈ 100

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยคือผูท้ ่ีมีความสนใจใน E-sport ซึ่งไม่สามารถ
ระบุจ านวนที่แน่ชัดของผูท้ ่ีมีความสนใจได้ผู้วิจัยจึ งกาหนดผู้เข้าร่วมงานวิจัยสาหรับการตอบ
คาถามเพื่อหาผลการยอมรับของ Phototype A โดยคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่
(Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ90 และสัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.50 ซึ่งจะ
ได้กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ทัง้ สิน้ 100 คนในการตอบแบบสอบถาม
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถาม จานวน 100 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้ง นี ้ใช้แ บบสอบถาม (Questionaire) ในการเก็บรวบรวมเพื่ อ เก็ บ
รวบรวมความคิ ด เห็ น จากผู้ใช้ง าน E-sport ต่ อ Prototype A มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บริการว่า Function ที่ผวู้ ิจยั นาเสนอมานัน้ ตอบสนองความต้องการได้ดีหรือไม่และ
มีส่วนไหนที่กลุ่มเป้าหมายต้องการเป็ นพิเศษหรือต้องการเพิ่มเติมหรือไม่โดยประกอบด้วยเนือ้ หา
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามทั่วไป
1.1. ชื่อ นามสกุล
1.2. เพศ
1.3. อายุ
1.4. การศึกษา
1.5. เงินเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามคัดกรอง (คาถามเกี่ยวกับ E-sport)
2.1.เล่นเกมหรือไม่
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2.2.เล่นเกมมานานเท่าไหร่
2.3.เล่นเกมวันละกี่ช่งั โมง
2.4.เล่นเกมจาก Platform ใดบ้าง
2.5.เล่นเกมประเภทใดบ้าง
ส่วนที่ 3 คาถามคัดกรอง (คาถามเกี่ยวกับ E-sport Community)
3.1. ใช้บริการ E-sport Community หรือไม่
3.2. ใช้บริการ E-sport Community บ่อยแค่ไหน ต่อวัน
ส่วนที่ 4 คาถามเชิงการใช้งาน E-sport Community
4.1. ปกติแล้วใช้บริการ E-sport Community Function ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า
1ข้อ)
4.1.1 ตามข่าวเกี่ยวกับเกม
4.1.2. ดูไลฟ์ สตรีมโชว์การเล่นและสอนเทคนิค
4.1.3. ติดตามการสอนเทคนิคส่วนตัวของผูเ้ ล่นหรือแอดมิน Community
4.1.4. เข้าร่วมการจัดทัวร์นาเม้นแข่งขันต่างๆ
4.1.5. อื่นๆ ระบุ........................
4.2. ถ้ามี E-sport Community ที่มีฟังก์ช่ นั ดังนีจ้ ะสนใจใช้บริการฟั งก์ช่ นั ใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
4.2.1. ทาง Community จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่ให้พดู คุย แลกเปลี่ยน
กันและมีการจัด meeting ให้
4.2.2. มีการจัดการฝึ กซ้อมแบบทีมให้
4.2.3. การจัดแข่งขัน E-sport
4.2.4. มีการจัดEventเกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม
4.2.5. ระบบ tracking score ให้กบั สมาชิกที่สมัคร VIP
4.3. ในฟั งก์ช่นั ที่เพิ่มมาคุณสนใจข้อไหนเป็ นพิเศษ?
4.4 ถ้าหากมี E-sport Community แบบที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้บริการหรือไม่

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั งานวิจยั การศึกษาและพัฒนารูปแบบ E-Sport Communityใน
บริบทของประเทศไทยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาและพัฒนาตามขัน้ ตอนต่างๆ และได้
ทาการสรุปผลลัพธ์ของการพัฒนาในแต่ละขัน้ ตอนการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1.ผลลัพ ธ์ของการศึกษา Function ของ E-sport Community ที่มี อยู่ (R1) และทา
แบบสารวจ Pilot (D1) เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น
2.ผลลัพธ์ของการทาการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert(R2)เพื่อ
ทา D2
3.ผลลัพธ์ของการ Design Prototype A (D2) จากผลของ Pilot (D1) และExpert(R2)
4.ผลลัพธ์ของการนา Prototype A (D2) ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้าหมายจานวน
100 คนเพื่อหาผลการยอมรับ
1. ผลลัพธ์ของการศึกษา Function ของ E-sport Community ทีม่ ีอยู่ (R1) และทาแบบ
สารวจ Pilot (D1) เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น
1.1 จากการศึกษา E-sport Community ของของชาแนลต่างๆแล้ว ผู้วิจัยพบว่า
Community ส่วนมากจะอยู่ใน Facebook และ Line ซึ่งทัง้ 2 ชาแนลนั้นมีลักษณะ และ
คุณสมบัติทตี่ ่างกัน ดังนี้

20
ตาราง 1 ตารางแสดงผลการสารวจคุณสมบัติของชาแนล Facebook ที่มี E-sports Community
ในปัจจุบนั

FB PAGE

1.มีการให้ขอ้ มูลกว้างๆของทุกเรือ่ งของE-sport ทัง้ ด้านบริษัทเกม
ข้อมูลเกม และข่าวในวงการ E-sport
2.คนมีจานวนเยอะและไม่มีการกรองสมาชิคเนื่องจากใช้ระบบกดไลค์
และ ติดตาม
3.ไม่มีการสื่อสารกับผูต้ ิดตามมากนัก การตอบคอมเม้นน้อยเพราะว่า
จานวนคนเยอะคาถามมีหลากหลายมาก
4.มี Toxic สูงตามคอมเม้นมีการถกเถียงกัน
ของลูกเพจที่มีความเห็นต่างกัน

FB GROUP

1.Group จะเป็ นเฉพาะเกมๆนัน้ เลย สมาชิคจะสนใจแค่เกมนัน้ ๆ
2.สามารถจากัดจานวนคนได้เพราะว่าสามารถตัง้ เป็ นprivateได้
3.ทาให้คนมีจานวนพอเหมาะและสามารถคัดกรองคนได้
4.มีการอัพเดตข้อมูลและมีปฏิสมั พันธ์กนั เนื่องจากคนในกรุ๊ปสามารถ
โพสอะไรก็ได้ตามกฏของแอดมิน เช่น การซือ้ ขายของในเกม อวด
ความสามารถของตัว แต่ก็สามารถโพสด่าหรือโจมตีคนอื่นได้เช่นกัน
5 ข้อมูลทีได้มีความน่าเชื่อถือและเจาะลึกกว่า เพราะว่าเป็ นข้อมูลจาก
คนที่เล่นเกมนัน้ ๆเอง
6.เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีและไม่ดีได้ทงั้ คู่
7.มีToxicสูงเนื่องจากมีอิสระในการโพส
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าFacebookpage มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.มีการให้ขอ้ มูลกว้างๆของทุกเรื่องของE-sportทั้งด้านบริษัท เกมข้อมูลเกมและข่าวใน
วงการE-sport2.คนมีจานวนเยอะและไม่มีการกรองสมาชิคเนื่องจากใช้ระบบกดไลค์และติดตาม3.
ไม่ มี การสื่ อสารกับผู้ติด ตามมากนักการตอบคอมเม้นน้อยเพราะว่ าจานวนคนเยอะค าถามมี
หลากหลายมาก4.มีToxicสูงตามคอมเม้นมีการถกเถียงกันของลูกเพจที่มีความเห็นต่างกันและ
Facebookgroupมีคุณสมบัติ1.Groupจะเป็ นเฉพาะเกมๆนัน้ เลยสมาชิคจะสนใจแค่ เกมนัน้ ๆ 2.
สามารถจากัดจานวนคนได้เพราะว่าสามารถตัง้ เป็ น privateได้3.ทาให้คนมีจานวนพอเหมาะและ
สามารถคัดกรองคนบ้างจากคาถามและแอดมินของกรุ๊ป4.มีการอัพเดตข้อมูลและมีปฏิสมั พันธ์กนั
เนื่องจากคนในกรุ๊ปสามารถโพสอะไรก็ไ ด้ตามกฏของแอดมิ นเช่ น การซื อ้ ขายของในเกมอวด
ความสามารถของตัวแต่ก็สามารถโพสด่าหรือโจมตีคนอื่นได้เช่นกัน 5.ข้อมูลทีได้มีความน่าเชื่อถือ
และเจาะลึกกว่าเพราะว่าเป็ นข้อมูลจากคนที่เล่นเกมนัน้ ๆเอง6.เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีและไม่ดีได้ ทัง้
คู่7.มีToxicสูงเนื่องจากมีอิสระในการโพส
ตาราง 2 ตารางแสดงผลการสารวจคุณสมบัติของชาแนล LINE ที่มี E-sports Community ใน
ปัจจุบนั
LINE SQUARE

เป็ นกรุ๊ปเฉพาะเกม สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ-ทาให้คนมี
จานวนเยอะและไม่มีการกรองสมาชิค
มีการอัพเดตข้อมูลตามคาถามของคนในชุมชน
มีToxicคือมีคนเข้ามาลงโพสอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องทาให้ตอ้ งมีการจัดการ

LINE GROUP

สามารถจากัดจานวนคนได้ระดับนึงเพราะต้องมีคนชวนถึงจะเข้ากรุ๊ปได้
ทาให้คนมีจานวนพอเหมาะและสามารถคัดกรองคนได้ง่ายกว่า
เกิดความสัมพันธ์ท่ดี กี ว่า สามารถจัดการแข่งขันได้งา่ ย
Toxicไม่มีเนื่องจากคนน้อยและการเข้าร่วมจะต้องมีคนในกรุ๊ปเป็ นคน
ชวน
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จากตารางที่ 2 สรุ ปได้ว่า LINE SQUARE มีคุณสมบัติ 1.เป็ นกรุ๊ปเฉพาะเกม สามารถ
เลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ 2.ทาให้คนมีจานวนเยอะและไม่มีการกรองสมาชิค 3.มีการอัพเดต
ข้อมูลตามคาถามของคนในชุมชน4.มีToxicคือมีคนเข้ามาลงโพสอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทาให้ตอ้ งมี
การจัดการและLINEGROUP มีคณ
ุ สมบัติ 1.สามารถจากัดจานวนคนได้ระดับนึงเพราะต้องมีคน
ชวนถึง จะเข้ากรุ๊ปได้2.ทาให้คนมีจานวนพอ เหมาะและสามารถคัดกรองคนได้ง่ายกว่า 3.เกิด
ความสัมพันธ์ท่ดี ีกว่า4.สามารถจัดการแข่งขันได้ ง่าย5.Toxicไม่มีเนื่องจากคนน้อยและการเข้าร่วม
จะต้องมีคนในกรุ๊ปเป็ นคนชวน
1.2 จากการศึกษา Function ของ E-sport Community ต่างๆแล้ว ผู้จัยพบว่า
Fuction พืน้ ฐานทีด่ ีของแต่ละ Community มีคุณสมบัติทต่ี ่างกันดังนี้

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงตารางแสดงผลการสารวจ Function ของ E-sports Community ใน
ปัจจุบนั
จากตารางสรุ ปได้ว่ า Function พืน้ ฐานที่ดีของแต่ละ Community ที่ส ารวจมาและจะ
นามาใช้เพื่อพัฒนา E-sport Community ต่อ คือ
1. การให้ข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกม เช่น เคลียร์เควซยังไง ตัวละครนีท้ าอะไรได้บา้ ง
2. การ LIVE โชว์และสอนเทคนิคต่างๆ
3. การบอกเทคนิคและสอนของผูเ้ ล่นกันเองและแอดมิน
4. มีความต่อเนื่องของปฏิสมั พันธ์ใน Community
5. มี profit ใน Community
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1.3 จากการศึกษาข้อ 1.1 และ 1.2 ผู้วิจัยได้ทาแบบสารวจ Pilot เพื่อให้ได้ไอเดีย
เบือ้ งต้นจากกลุ่มเป้ าหมายว่า E-sport Community ทีส่ นใจมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป้าหมายของแบบสอบถาม คือ
1.ถ้าคอมมูนิตี ้ E-sport มี Fuction แบบนีจ้ ะใช้บริการหรือไม่
2.คิดว่า Function ที่มีจะใช้งานอันไหนบ้าง
3.อยากได้ Function อะไรเพิ่มบ้าง
4.อยากให้มีการซือ้ ขายกันในคอมมูนิตหี ้ รือไม่

ภาพประกอบ 3 ตารางแสดงผลการสำรวจของคำถาม Pilot
จากตารางในการทา Pilot Test ในการทาแบบสอบถามจะเห็นว่า
1. ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เห็นด้วยกับ Function ที่เสนอให้มีใน E-sport Center
2. ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชอบ Function 5อย่าง เรียงจากมากไปน้อย คือ
1.อยากให้มีการเปิ ดพืน้ ที่พดู คุยจัดมีตติง้ 6คน
2.อยากให้มีการจัดแข่งขัน 6คน

24
3.ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อยากให้มี Event เกี่ยวกับ E-sport 6คน
4.ระบบ Tracking score 4คน
5.จัดพืน้ ที่การฝึ กซ้อมแบบทีม 2คน
3. มองว่าการเปิ ดให้ซือ้ ขายโดยอิสระเป็ นผลเสียต่อ Community
4. มีผสู้ นใจใช้บริการแน่นอน 12คน
สนใจทดลองใช้บริการ 5คน
และไม่สนใจใช้บริการ 2คน
5. มีคาแนะนาที่น่าสนใจและนาไปพัฒนาต่อได้คือ
1.การมีคาเฟ่ มาผสมใน Center
2.การแบ่ง Center เป็ นเขตๆแต่ละเกม
3.เอา Knowhow ในด้านต่างๆของ E-sports มาสอนกัน
4.การเป็ น Lifestyle mall มีของเกี่ยวกับ Gamer ให้เดินซือ้
5.การเลือกโลเคชั่นที่เดินทางสะดวก
สรุปได้ว่า Function ที่ควรจะนาไปทา Phototype A คือ
1.จัด Sharing space ให้เหล่าเกมเมอร์ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
2.จัดการแข่งขันที่สม่าเสมอให้พฒ
ั นาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน
3.จัดงาน Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น งานเปิ ดตัวเกมและอื่นๆ
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert (R2) เพื่อทา D2
หลังจากที่ผวู้ ิจยั ได้มีการสารวจความคิดเห็น Pilot กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ได้ขอ้ มูลมา จึง
นาข้อมูลดังกล่าวไปสัมภาษณ์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน คือ
นายสันติ โหลทอง ประธาน สมาคม E-Sport แห่งประเทศไทย
นายอานนท์ ตันติโชคอนันต์ (MiTHSoWhaTz) นักกีฬาทีม MiTH
นายกัณฑ์ อ่อนศรี E-sport Steamer เจ้าของเพจ ZealotsX
ผ่านทาง GoogleForm เพื่อนาเอาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านความสาคัญในการ
สร้า ง E-sport Community และด้า น Function ของ E-sport Community ไปต่ อ ยอดเพื่ อ ท า
Prototype A ต่อไป สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ E-sport และ E-sport Community
1 คิดว่าการสร้าง Community สาคัญกับสังคม E-sport อย่างไร มากน้อยแค่ไหน
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ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า มีความสาคัญมากๆ มีผลมากๆ โดยเฉพาะหัวหน้าชุมชนและ
เน้นยา้ ว่า E-sport คือไลฟ์ สไตล์ ไม่ใช่อสุ าหกรรมเกม แต่ E-sport Community มีพลังพอจะไดร์ฟ
อุสหากรรมเกม หรือสร้างมูลค่าทางการตลาดได้
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า สาคัญมากครับเพราะวงการอีสปอร์ตในสังคมปัจจุบนั
เป็ นที่ยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลายและในฐานะนักกีฬาก็มีความสาคัญอย่างมาก
เรื่องการสร้างชื่อเสียงเพื่อที่ในวงการอีสปอร์ตได้รูจ้ กั
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า สาคัญมากครับ เพราะ Community คือการสร้างสังคมเล็กๆ
เพื่อดึงดูดสังคมภายนอกให้เข้าใจคาว่า E-sports มากขึน้
2 คิดว่า E-sport Community มีส่วนช่วยยกระดับวงการ E-sport ในไทยมากน้อย
แค่ไหน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า จะมีสว่ นช่วยยกระดับ E-sport มากๆ ถ้าชุมชนมีศกั ยภาพที่ดี
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า มีสว่ นช่วยมากๆครับเพราะจะมีสส่ ว่ นช่วยในการทาให้
คนอื่นๆหรือคนรุ่นใหม่ได้รูจ้ กั วงการอีสปอร์ตได้รูว้ ่าอีสปอร์ตในปั จจุบนั มีความนิยม
สูง มีการแข่งขันกันสูงขึน้ มากในระดับประเทศหรือระดับโลก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า มีส่วนมากครับ ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ ล่น ทีมต่างๆ ผูช้ ม ฝ่ ายจัดการ
แข่งขัน ฝ่ ายผูใ้ ห้บริการ หรือแม้กระทั่งผูส้ นับสนุนอื่นๆ ที่จะเข้ามาทาให้ E-sport เป็ นจุดสนใจได้
3 คิดว่า E-sport Community ทีม่ ีองค์ประกอบดังนี้
1. มีการจัด Sharing space ให้เหล่าเกมเมอร์ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันในโลกความจริง
2. มีการจัดการแข่งขันที่สม่าเสมอใน community เพื่อให้พัฒนาตัวเอง และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการแข่งขัน
3. มี ก ารจั ด งาน Event เกี่ ย วกั บ E-sport เช่ น งานเปิ ดตั ว เกมและอื่ น ๆ ใน
community
มีฟังก์ช่นั ทีค่ รบถ้วนหรือไม่ และมีความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า เหมาสม
ในด้านการจัด Sharing space ก็ตอ้ งยอมรับกันในบริบททางสัง คมไทย เรื่องการ
ขโมยไอเดียต่างๆ และควรมี E-sport bars มีการนารีเพลจากการแข่งต่างๆมาให้ดู มีบทสัมภาษณ์
ของบุคคลด้าน E-sport ต่างๆ มีมีกิจกรรม อีเว้นของ E-sport ให้ชม ถ้าสถานที่มี ร้านกาแฟหรือ
อาหารต้องเน้นไปที่อาหารกาแฟมากกว่า ต้องมีคณ
ุ ภาพครบทุกด้าน ถ้าเป็ น Co-working space
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จะตอบโจทย์สุด และต้อ งสร้า งความเป็ น เอกภาพและเสริ ม Branding ของ Community ให้
แตกต่าง
ในด้านการจัดการแข่งขันก็เหมาสม ให้เน้นไปที่การแข่งขันเลย ใช้คาว่า ARENA ใช้
ความเป็ นมนต์คลัง มียอดฝี มือมาเล่น มีการแข่งขันสูงสุด แบรนสูงขึน้
ในด้านการจัด Event E-sport เหมาะสม สามารถจัดงานใช้ได้หลายหลายรูปแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า ครบถ้วนและเหมาะสม
ในด้านการจัด Sharing space เพราะในปัจจุบนั ก็มีการเชิญนักกีฬาอีสปอร์ต
หรือเหล่าเกมเมอร์มาให้ความรู แ้ ละสัมภาษณ์ให้นักศึกษาในการเรียนอีสปอร์ตเพื่อ
เป็ นแนวทางในอนาคตให้รูว้ ่าจะต้องทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จอย่างเขา
ในด้านการจัดการแข่งขันก็เหมาสมเพราะการที่มีรายการจัดให้เราได้แข่งขันนั้ นเพื่อ
ชนะใจตัวเองและการได้แข่งขันในสนามแข่งจริงๆจะทาให้เราก็มีประสบการณ์และจะทาให้ลด
ความกดดันในการแข่ง ครัง้ ต่อๆไปประสบการณ์จะทาให้เราไปถึงการเป็ นนักกีฬาและประสบ
ความสาเร็จ
ในด้านการจัด Event E-sport เหมาะมาก เพราะการที่เราจัด Event การเปิ ดตัวเกม
ใหม่ เป็ นการที่เราได้โฆษณาตัวเกม ให้คนได้รูว้ ่า น่าสนใจอย่างไร ทาให้คนที่สนใจอยากเล่นได้
ข้อมูลที่ตวั เองต้องการจากการมาเยี่ยมชม Event หรือในการจัด Event ถ้ามีแข่งในงานก็จะได้ยอด
คนที่เข้ามาให้ความสนใจมากขึน้ ไปอีก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า เหมาะสม
ในด้านการจัด Sharing space เหมาะสมแต่คิดว่ายังไม่ค่อยจาเป็ นเท่าไหร่ เนื่องจาก
นักกี ฬ าก็มี การติ ด ต่ อกัน อยู่แล้วภายใน Community ผ่าน สื่อ Social Media ต่างจึ ง ทาให้ก าร
พบปะอาจจะไม่จาเป็ นมากนัก ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั มาตรการของแต่ละสโมสร
ในด้านการจัดการแข่งขันเหมาสมมากๆเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักกีฬาสมัครเล่นมี
ส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนื่องจากนักกีฬาเหล่านีจ้ ะถูกค้นพบได้ยากมาก เพราะทัวร์นาเมนต์
ใหญ่ จ ะเป็ น จุ ด สนใจมากกว่ า ท าให้ก ารจัด ทัว ร์น าเมนต์เ ล็ ก ๆมี น้อ ยลง E-sport Community
สามารถเข้ามาช่วยจัดการจุดเล็กๆ ตรงนีเ้ พื่อปลุกปั้ น นักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ จริงๆขึน้ มาได้และ
เนื่องจากในประเทศไทย เกม หรือ E-sport กลายเป็ นจุดสนใจของคนรุ่นใหม่ จึงมีผูเ้ ล่นที่ฝีมือดี
ปะปนอยู่มากกับผูเ้ ล่นทั่วไป การจัดการแข่งขันจะช่วยทาให้ พวกเขาเหล่านัน้ สามารถแสดงฝี มือ
ออกมาให้สโมสรใหญ่ๆ เห็นได้
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ในด้านการจัด Event E-sport อาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก Event เหล่านีจ้ ะมี
การขายสิ นค้าต่างๆ ซึ่ง กลุ่ม เป้าหมายของ E-sport ส่วนใหญ่ นั้นจะเป็ นเด็ก และวัยรุ่นที่ยังไม่
สามารถหารายได้เองได้ ดังนั้นอาจส่งผลให้เป็ นการใช้เงิน โดยไม่ได้ไตร่ตรองก่อนของพวกเขา
เหล่านัน้
4 คิด ว่ า การสร้ า ง E-sport Community ที่มี อ งค์ป ระกอบข้ า งต้ นจะเหมาะสมกั บ
สังคม E-sport ในไทยหรือไม่ และสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้เพิ่มเติมอีกบ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่าเหมาะสม การทา Community ขึน้ มาทิศทางต้องมี ศูนย์ประชุม ที่
ประชุม สถานที่เก็บตัว พยายามให้ครบวงจรที่สดุ ต้องไปต่อยอดถึงระดับชาติ อย่ามองสัน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า เหมาะสม ในส่วนที่อยากให้ Community ช่วยกันขัดเกลานักกีฬา
ทั้งทั่วไป,สมัครเล่น ,และมืออาชีพ ให้มีความเข้าใจในเรื่องของภาพลักษณ์ มารยาท และความ
สุจริต ซึ่งนักกีฬา และ Community ส่วนใหญ่นนั้ จะสนใจแค่ผลงาน และฝี มือของนักกีฬาทาให้ลืม
ในส่วนนีไ้ ป หากจะเป็ นนักกีฬาที่ดีตอ้ งพร้อมทัง้ เรื่องของฝี มือ และนิสยั
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า เหมาะสม ในปั จจุบนั เทคโนโลยี มีความพัฒนาได้รวดเร็ว และมี
ความที่มีความสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬา อีสปอร์ต
สามารถมีอาชีพใหม่ขนึ ้ มาและในปัจจุบนั ก็มีอาชีพนีข้ นึ ้ มาแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู ้
ส่วนที่ 2 คาถามเชิงธุรกิจ
1 ในความเห็นของคุณ...คิดว่า E-sport สามารถสร้างมูลค่าทางใดได้บ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า หลายหลายมากๆ เช่น การทาเดโม่สินค้าในช้อป การสอนหัดใช้
อุปกรณ์ ด้วยประสบการณ์ทดลองใช้ซอฟแวร์ต่างๆ จัดออแกไนซ์ ขายอาหาร การทาเฟรนไชส์ต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า ทางการฝึ กฝนสมอง การสร้างรายได้ และการสร้างมิตรภาพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า สร้างมูลค่าให้ตวั เกม อาชีพนักแข่ง สตรีมเมอร์ และผูจ้ ดั แคสเตอร์
พิธีกร การประกวด เยอะแยะมากมาย
2 ในความเห็นของคุณ...คิดว่า E-sport Community มีคุณค่าอะไรบ้างในเชิงธุรกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า เน้นเรื่องสร้างโอกาศ ลดปั ญหา นามาซึ่งรายได้ การสร้างทีมให้
ประสบความสาเร็จและขายทีม เหมือนกีฬา เน้นสปอนเซอร์ การลงทุน การจ้างงานนักกีฬา ผู้
ฝึ กสอน ผูต้ ดั สิน และนอกวงการเรื่องอื่นๆ เช่นการขายอุปกรณ์เกมต่างๆ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า สามารถต่อการสร้างอาชีพทางานในอนาคต สร้างอาชีพใหม่ๆ ใน
ปั จจุบนั มีสาขาการเรียนอีสปอร์ตแล้ว จบมาสร้างอาชีพได้หลายแบบ สร้างเกม นักพากย์ นักกีฬา
โปรแกมเมอร์ สตรีมเมอร์ เป็ นต้น
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ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า สามารถเป็ นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่าง E-sport และผูเ้ ล่นแต่ละคน
และมูลค่าทางการตลาดในการทาสื่อโฆษณา
3 ในความเห็นของคุ ณ...คิดว่า E-sport Community มีองค์ประกอบข้างต้นจะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับวงการธุรกิจ E-sport หรือไม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า เพิ่มมากๆ ผูป้ ระกอบการสามารถผลักดันจุดเด่น จุดแข็ง สร้าง
Service ที่พ ร้อม และไปจอยกับ Event ที่ยิ่ง ใหญ่ ขึน้ ในระดับชาติ จะไปไกลกว่าเดิ ม เพื่อเป็ น
หน้าตาของประเทศชาติ และ การมีเมมเบอร์หรือสถานที่รวมตัว จะช่วยดึงเพื่อน ดึงคนได้ สร้าง
ความกลมเกลียวในชุมชน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า เพิ่มอย่างมากโดยเฉพาะมูลค่าในเชิงธุรกิจในปั จจุบนั เป็ นการสร้าง
อาชีพและในอนาคตคนเหล่านีจ้ ะสร้างมูลค่าการเงินให้พุ่ งสูงในการเงินในระดับประ เทศได้อย่าง
มาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า เพิ่มแน่นอน การทา Community นัน้ ทาให้มีความน่าเชื่อใจ แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่างๆที่สามารถทาได้และจพเกิดขึน้ ในอนาคต
สรุ ปจากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน
ด้านความสาคัญในการสร้าง Community
ผู้เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นให้ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า มี ค วามส าคัญ มากๆ และการสร้า ง
Community ก็ มี ผ ลมากๆโดยเฉพาะหัว หน้า ชุม ชนและเน้น ย ้า ว่ า E-sport คื อ ไลฟ์ สไตล์ ไม่ ใช่
อุสาหกรรมเกมแต่ E-sport Community มีพลังพอจะไดร์ฟอุสหากรรมเกมหรือสร้างมูลค่า ทาง
การตลาดได้วงการอีสปอร์ตในสังคมปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลายและใน ฐานะ
นักกี ฬ าก็มี ความสาคัญ อย่างมากเรื่องการสร้างชื่อเสียงเพื่อที่ในวงการอีสปอร์ตได้รูจ้ ักเพราะ
Community คือการสร้างสังคมเล็กๆเพื่อดึงดูดสังคมภายนอกให้เข้าใจคาว่า E-sports มากขึน้
ด้านความสาคัญของ Function ของ E-sport Community
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 1 คิดว่า เหมาสม
ในด้านการจัด Sharing space ก็ตอ้ งยอมรับกันในบริบททางสังคมไทย เรื่องการ
ขโมยไอเดียต่างๆ และควรมี E-sport bars มีการนารีเพลจากการแข่งต่างๆมาให้ดู มีบทสัมภาษณ์
ของบุคคลด้าน E-sport ต่างๆ มีมีกิจกรรม อีเว้นของ E-sport ให้ชม ถ้าสถานที่มี ร้านกาแฟหรือ
อาหารต้องเน้นไปที่อาหารกาแฟมากกว่า ต้องมีคณ
ุ ภาพครบทุกด้าน ถ้าเป็ น Co-working space
จะตอบโจทย์สุด และต้อ งสร้า งความเป็ น เอกภาพและเสริ ม Branding ของ Community ให้
แตกต่าง
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ในด้านการจัดการแข่งขันก็เหมาสม ให้เน้นไปที่การแข่งขันเลย ใช้คาว่า ARENA
ใช้ความ เป็ นมนต์คลัง มียอดฝี มือมาเล่น มีการแข่งขันสูงสุด แบรนสูงขึน้
ในด้า นการจัด Event E-sport เหมาะสม สามารถจัด งานใช้ไ ด้ห ลายหลาย
รูปแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 2 คิดว่า ครบถ้วนและเหมาะสม
ในด้านการจัด Sharing space เพราะในปั จจุบันก็มีการเชิญ นักกีฬาอีสปอร์ต
หรือเหล่าเกมเมอร์ มาให้ความรู ้ และสัมภาษณ์ให้นกั ศึกษาในการเรียนอีสปอร์ต เพื่อเป็ นแนวทาง
ในอนาคตให้รูว้ ่าจะต้องทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จอย่างเขา
ในด้านการจัดการแข่งขัน ก็เหมาะสม เพราะการที่มีรายการ จัดให้เราได้แข่งขัน
นัน้ เพื่อชนะใจตัวเองและการได้แข่งขันในสนามแข่งจริงๆจะทาให้เราก็มี ประสบการณ์และจะทา
ให้ล ดความกดดันในการแข่ง ครั้ง ต่อๆไปประสบการณ์ จะทาให้เราไปถึง การเป็ นนักกี ฬ าและ
ประสบความสาเร็จ
ในด้านการจัด Event E-sport เหมาะมาก เพราะการที่เราจัด Event การเปิ ดตัว
เกมใหม่ เป็ นการที่เราได้โฆษณาตัวเกม ให้คนได้รูว้ ่า น่าสนใจอย่างไร ทาให้คนที่สนใจอยากเล่นได้
ข้อมูลที่ตวั เองต้องการจากการมาเยี่ยมชม Event หรือในการจัด Event ถ้ามีแข่งในงานก็จะได้ยอด
คนที่เข้ามาให้ความสนใจมากขึน้ ไปอีก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ 3 คิดว่า เหมาะสม
ในด้า นการจัด Sharing space เหมาะสมแต่ คิ ด ว่ า อาจจะยัง ไม่ ค่ อ ยจ าเป็ น
เท่าไหร่ เนื่องจากนักกีฬาก็มีการติดต่อกันอยู่แล้วภายใน Community ผ่าน สื่อ Social Media ต่าง
จึงทาให้การพบปะอาจจะไม่จาเป็ นมากนักทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั มาตรการ ของแต่ละสโมสร
ในด้านการจัดการแข่งขัน เหมาสมมากๆเพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักกีฬา
สมัครเล่นมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนื่องจากนักกีฬาเหล่านีจ้ ะถูกค้นพบได้ยากมาก เพราะ
ทั ว ร์น าเมนต์ใ หญ่ จ ะเป็ นจุ ด สนใจมากกว่ า ท าให้ก ารจั ด ทั ว ร์น าเมนต์เ ล็ ก ๆมี น้ อ ยลง EsportCommunity สามารถเข้ามาช่วยจัดการจุดเล็กๆ ตรงนีเ้ พื่อปลุกปั้ นนักกีฬาที่มีประสิทธิภ าพ
จริงๆขึน้ มาได้ และ เนื่องจากในประเทศไทย เกม หรือ E-sport กลายเป็ นจุดสนใจของคนรุน่ ใหม่จึง
มี ผู้เ ล่นที่ฝี มื อ ดี ปะปนอยู่ม ากกับผู้เล่นทั่วไปการจัด การแข่ ง ขันจะช่ ว ยท าให้พ วกเขาเหล่า นั้น
สามารถแสดงฝี มือออกมาให้สโมสรใหญ่ๆเห็นได้
ในด้านการจัด Event E-sport อาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก Event เหล่านีจ้ ะ
มีการขายสินค้าต่างๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ E-sport ส่วนใหญ่นั้นจะเป็ นเด็ก และวัยรุ่นที่ยังไม่
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สามารถหารายได้เองได้ ดังนั้นอาจส่งผลให้เป็ นการใช้เงิน โดยไม่ได้ไตร่ตรองก่อนของพวกเขา
เหล่านัน้
ด้านธุรกิจและมูลค่าทางการตลาด
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านให้ความเห็นตรงกันว่า E-sport นั้นมีมูลค่าทางการตลาด และ
ธุรกิจในหลากหลายรูปแบบมากๆโดยเฉพาะกับคนในวงการและเทคโนโลยีต่างๆทัง้ ยังเห็นตรง กัน
อีกด้วยว่าการสร้างหรือการมีอยู่ของ E-sport Community จะช่วยเพิ่มมูลค่าของวงการ E-sportใน
ระดับอุตสาหกรรม
จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยชาญต่อการสัมภาษณ์นั้นจึงสรุ ปได้ว่าผู้วิจัยจะทาการ
สร้าง Phototype A เป็ น E-sport Community แบบ Physical ขึน้ มาและนา Function ดังกล่าว ที่
ได้ ส ารวจเบื ้อ งต้ น จาก Pilot และที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ไปต่ อ ยอดใน EsportCommunity ใน Phototype A ต่อไป
3.ผลลัพธ์ของการ Design Prototype A (D2) จากผลของ Pilot (D1) และ Expert (R2)
จากการด าเนิ น การในขั้ น ตอนที่ 1 2 ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
DesignPrototype A ออกมาโดย ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม Pilot ออกแบบ
Function หลักของ Phototype A ออกมาเป็ น 3 อย่างคือ 1. จัด Sharing space ให้เหล่าเกมเมอร์
ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยผูว้ ิจยั จะทา Sharing Space นีท้ งั้ ในแบบ Physical
และ Online โดยมี ก ารจั ด Working&Sharing Space ให้ มี พื ้ น ที่ ส าหรั บ การแลกเป ลี่ ย น
ประสบการณ์กัน และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเกิด Community มีการติดต่อกันอยู่เสมอ 2. มีการ
จัดการแข่งขันที่สม่าเสมอใน Community เพื่อให้พฒ
ั นาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน
ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแข่งขัน Tournament เพื่อความต่อเนื่องของการแข่งขัน 3. มีการจัดงาน
Event เกี่ ย วกับ E-sport เช่ น งานเปิ ด ตัว เกมและอื่ น ๆ ใน community โดยจะมี ก ารจัด ขึ ้น ใน
Working&Sharing Space ของ Community และจากข้อสรุ ปของการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ว่า
ควรสร้างความเป็ นเอกภาพและ เสริม Branding ของ Phototype A ผูว้ ิจัยจะเสริม Community
ด้วยการทา Branding Business Model Canvas และ User Experience ดังนี ้
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ภาพประกอบ 4 แบบผังแสดงโครงสร้าง Phototype A
จากรู ป ภาพผู้วิ จั ย ได้ใ ช้ข้อ มู ล จากการวิ เ คราะห์แ บบสอบถาม Pilot ออกแบบ
Function หลักของ Phototype A ออกมาเป็ น 3 อย่างคือ 1. จัด Sharing space ให้เหล่าเกมเมอร์
ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยผูว้ ิจยั จะทา Sharing Space นีท้ งั้ ในแบบ Physical
และ Online 2. มี ก ารจัดการแข่ง ขัน ที่ สม่ าเสมอใน Community เพื่อให้พัฒ นาตัวเองและเพิ่ ม
ประสบการณ์ในการแข่งขัน ซึ่งจะมาในรู ปแบบของการแข่งขัน Tournament เพื่อความต่อเนื่อง
ของการแข่ ง ขั น 3. มี ก ารจัด งาน Event เกี่ ย วกับ E-sport เช่ น งานเปิ ด ตัว เกมและอื่ น ๆ ใน
community โดยมีการจัด Working&Sharing Space ไว้ในพืน้ ที่ของ Community และจากข้อสรุป
ของการสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ว่ า ควรสร้า งความเป็ น เอกภาพและ เสริ ม Branding ของ
Phototype A ผูว้ ิจัยจะเสริม Community ด้วยการทา Branding Business Model Canvas และ
User Experience
Function
E-sport Event
จากผลการวิ จัย และแบบสอบถามรวมถึ ง บทสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้วิ จัย ได้ท าการ
ออกแบบการจัด Event ใน Phototype A ให้ส ามารถจัด ได้ทั้ง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการและเจ้าของ Event ให้มีตวั เลือกหลายหลาย เช่น การจัด
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Event เปิ ดตัวเกม หรือเปิ ดตัวสินค้าใหม่ ที่ตอ้ งการใช้พืน้ ที่ขนาดใหญ่ หรือต้องรองรัยคนจานวน
มาก และการจัด Event ขนาดเล็กเช่นการจัดให้ทดลองสินค้า หรืออุปกรณ์ออกใหม่ ที่ตอ้ งการเน้น
ไ ป ที่ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ม า ก ก ว่ า จ า น ว น ค น โ ด ย ผู้ วิ จั ย จ ะ อ อ ก แ บ บ พื ้ น ที่ ข อ ง
Working&SharingSpace ให้เ หมาะสมกับ Function ที่ ผู้วิ จัย ได้จ ากการวิ จัย ละการวิ เ คราะห์
แบบสอบถาม Pilot รวมถึงบทสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
Tournament
จากผลการวิจยั และแบบสอบถามรวมถึงบทสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญผูว้ ิจยั จะจัดการแข่งขัน
ที่ จ ะเกิ ด ขึ ้น ใน Phototype A ทุ ก เดื อ นอย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ ของ
กลุ่ ม เป้ า หมายโดยจะเน้ น ไปที่ ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั น และการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆจากการลงแข่งขันของกลุม่ เป้าหมาย โดยออกเป็ น 2 แบบตามประเภทของเกม
1 เกมแนว Moba แข่งโดย ระบบการนาผูส้ มัคร 32 ทีมโดยแบ่งกลุ่ม8 กลุ่มละ4 ทีม
แข่งแบบเก็บแต้ม BO3 นาเอา 2 ทีมของแต่ละกลุ่มมาเพลออฟแบบ BO5 และรอบชิงแข่งแบบ
BO7 และจะจัด การแข่ ง กัน ที่ Phototype A ของเราและจะมี จัด แข่ ง ทุ ก เดื อ น เพื่ อ แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์กนั และชิงรางวัล โดยของรางวัลคือการได้แข่งกับทีม Proplayer ที่จะรับเชิญมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
2 เกมแนว Sport แข่งโดยระบบลีคในรอบ 1เดือนจะรับสมัคร 32คนแข่งแบบลีค โดย
การแบ่งเป็ น 2ลีค ใช้การเก็บคะแนน โดย 4อันดับสุดท้ายจะต้องลงไปเล่นลีค2 เพื่อเก็บคะแนนขึน้
อันดับลีคและ 4อันดับบนของลีค2 จะได้ขนึ ้ มาเล่นในลีคมาลีค1 โดยรางวัลคือการได้แข่งขันกันกับ
ผูเ้ ล่นระดับ Proplayer ของไทยและต่างประเทศของเกมนัน้ ๆโดย ทุกสิน้ เดือนจะมีการแข่งขันชิง
ถ้วยพิเศษที่นา 4อันดับบนของทัง้ 2 ลีคมาแข่งแบบ ทัวร์นาเม้นกันต่อโดยจะแข่งที่รา้ นเพื่อให้คน
อื่นได้รบั ชมและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึ กฝนกัน
Working&Sharing Space
จากผลการวิ จัย และแบบสอบถามรวมถึ ง บทสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้วิ จัย ได้ท าการ
จัดรู ปแบบของ Working&Sharing Space ให้มีพืน้ ที่กึ่งคาเฟ่ มีอาหารและเครื่องดื่มขายในพืน้ ที่
และมีพืน้ ที่เพียงพอสาหรับการให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้ามาแลก เปลี่ยนประสบการณ์กัน และยังมี
ช่องทางออนไลน์เพื่อเกิด Community ผูว้ ิจยั ได้ทาการ วางแผนที่ของ Working&Sharing Space
ของ Phototype A ไว้ดงั นี ้
Mood&Tone
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ผูว้ ิจัยได้ออกแบบ Mood&Tone ของ Phototype A โดยเน้นไปที่แสงสีของไฟนีออน
และการจัดโต้ะ จัดบรรยากาศแบบ Co-Working space กึ่ง คาเฟ่ ให้ออกมามี บรรยากาศ ของ
ความเป็ น E-sport มากที่สุด โดยผสมผสานไปกับความเป็ น Co-Working space กึ่ง คาเฟ่ ให้
ออกมามีความอบอุ่น สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆใน Community ได้ง่าย ดังนี ้

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดง Mood&Tone ของ Phototype A
ชัน้ ที่ 1 เป็ นโซนสาหรับนั่งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ของเหล่าเกมเมอร์ประ
กอบด้วย Cafe สาหรับผูท้ ่มี านั่งใช้สถานที่ มีโต้ะและเก้าอีส้ าหรับผูท้ ่มี าใช้บริการ

ภาพประกอบ 6 แผนที่ Phototype A ชัน้ ที่ 1
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ชัน้ ที่ 2 เป็ นโซนสาหรับเช่าพืน้ ที่เล่นเกมทั่วไปและช้อปปิ ้งสินค้าต่างๆ ประกอบด้วย
โซนสาหรับเล่นเกมที่จะมีโต้ะ เก้าอีเ้ กมมิ่งสาหรับเล่นเกมและยังมี E-sport Gear&BrandingShop
สาหรับขายสิ นค้าเกมต่ างๆและสิน ค้าจาก Brand ของ Community และยัง มี พืน้ ที่ส าหรับโชว์
สินค้าใหม่ ทดลองการสินค้า สร้างประสบการณ์ให้ลกู ค้า หรือจัด Event เล็กๆได้อีกด้วย

ภาพประกอบ 7 แผนที่ Phototype A ชัน้ ที่ 2
ชัน้ ที่ 3 จะเป็ นที่สาหรับจัดการแข่งขันของ Community รวมไปถึงเปิ ดให้สามารถเช่า
เพื่อจัดการแข่งขันอื่นๆ หรือเช่าห้องเพื่อซ้อมทีมลงแข่งขัน เช่าเพื่อรับประสบการณ์แข่งขันแบบเต็ม
รูปแบบก็สามารถทาได้ ในห้องแข่งขันจะมีอปุ กรณ์สาหรับใช้แข่งขันเกมประเภทต่างๆเต็ม รู ปแบบ
รวมไปถึงระบบสตรีมมิ่ง และ Mini Production สาหรับถ่ายทอดสดอีกด้วย

ภาพประกอบ 8 แผนที่ Phototype A ชัน้ ที่ 3
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User Experience
จากผลการวิ จั ย และแบบสอบถามผู้วิ จั ย ได้น าหลัก การท า Persona มาออกแบบ
UserExperience เพื่อวิเคราะห์ และเพื่อให้การ Design Phototype A ในครัง้ นีส้ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยั E-sport Community ได้ชัดเจนและตรงจุดมากขึน้
ดังนี ้

ภาพประกอบ 9 แผนผังการวิเคราะห์ Persona
จากรูปภาพการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่ากลุม่ เป้าหมายจะมี Background เป็ นคน
ชอบเล่นเกม มีความสนใจในด้านนี ้ เล่นเกมเป็ นประจา ต้องการสังคมด้านเกม ข้อมูลเกี่ยวกับเกม
ที่เล่น เพื่อนามาพัฒนาฝี มือ และอยากลองลงแข่งขัน E-sport มี Quote ในใจคือ อยากเก่ง ขึน้
แข่งขัน ท้าทาย ความรู ้ E-sport เพื่อน Expertise เป็ นคนมีความรูใ้ นด้านนีร้ ะดับหนึ่ง สามารถมา
ทาให้ Community มีคุณภาพขึน้ ได้ Personality เป็ นคนจริงจังในการเล่น มีอารมณ์ร่วมกับการ
เล่นเกม ขอบความท้าทายและการหาข้อมูลใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆเกมใหม่ๆ Motivation คือต้องการจะ
พัฒนาฝี มือ ต้องการวัดีมือ ต้องการสร้างเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ Frustration คือ ความไม่รุใ้ นบ้าง
เรื่องของเกม เทคนิคการเล่นเกมใหม่ๆ อยากรู ้ระดับฝี มือตัวเองกับสังคมใหม่ๆ เคยเจอสังคมเกมที่
ไม่ดีมาก่อน Idea experience goal อยากสร้าง Community ที่มีพนื ้ ที่ในการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือ
กัน มีความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน เหมือนพี่นอ้ ง มีกิจกรรมเกิดขึน้ ในชุมชนสม่าเสมอ มีการช่วยเหลือกัน
ใน Community และมีการจัดการแข่งขันให้ลงแข่งสม่าเสมอ
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จากผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ น าหลั ก การท า Customer journey มาออกแบบ
UserExperience เพื่อวิเคราะห์ และเพื่อให้การ Design Phototype A ในครัง้ นีส้ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยั E-sport Community ได้ชัดเจนและตรงจุดมากขึน้
ดังนี ้

ภาพประกอบ 10 แผนผังการวิเคราะห์ Customer Journey
จากรู ปภาพการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของกลุ่มเป้าหมายว่าการจะใช้
งาน Community Phototype A นัน้ จะเริ่มต้นอย่างไรและจบอย่างไรบ้าง โดยจะเริ่มจากการรับรู ถ้ ึง
Community ผ่ า นทางช่ อ งทางออนไลน์ซ่ึง เป็ น ช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื่ อ สารหลัก ของกลุ่ม เป้ า หมาย
กลุ่ม เป้า หมายจะเข้า มาดู Community ในช่ อ งทางออนไลน์แ ละตัด สิ นใจที่ จ ะทดลองไปที่ EsportCenter เมื่ อ เข้ า มาใน Center เราจะมี พ นั ก งานแนะน าว่ า บริ ก ารว่ า Function ของ
Community เรามี อะไรบ้าง เมื่ อกลุ่ม เป้าหมายเลือก Function ที่จ ะใช้บริการได้แล้วก็จ ะได้รบั
ประสบการณ์ท่ีดี จากการรับบริการ Function ของ Community และเดินทางกลับ ถึงบ้านและใช้
ยัง บริก ารของ Community ผ่ า นทางช่ อ งทางออนไลน์ต่ อ และชัก ชวนเพื่อ นหรือ กลุ่ม ของกลุุ่ม
เป้าหมายเข้ามาใช้ บริการ Function ของ E-sport Center ต่อๆกันไป
Business Model Canvas
จากผลการวิจยั และแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้นาหลักการทา Business Model Canvas เพื่อ
มาออกแบบและพัฒนา Service และ Function ของ E-sport Community และความเป็ นไปได้ใน
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การทาธุรกิจในอนาคตของ Phototype A เพื่อวิเคราะห์ และเพื่อให้การ Design Phototype A ครัง้
นีส้ ามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมายได้ชดั เจนและ ตรงจุดมากขึน้ ดังนี ้

ภาพประกอบ 11 แผนผังการวิเคราะห์ Business Model Canvas
จากรู ปภาพการวิ เ คราะห์ จ ะแสดง ให้ เ ห็ น ว่ า Business Model Canvas มี
กลุ่มเป้าหมาย Customer Segment ที่ผูท้ ่ีสนใจ E-sport อย่างจริงจัง เป็ น Early Adopters กลุ่ม
อายุ 18-25 ปี เนื่องจากมีเวลาในการเข้าถึงและใช้บริการของ Community พร้อมที่จะลงทุนไปกับ
งานอดิเรก และต่อด้วยการหา Problem,Need ของกลุ่มเป้าหมายคือการที่สงั คม E-sport อยู่แต่
ในโลกโซเชี่ยล ไม่สามารถจับต้องได้ อยากพัฒนาฝี มือด้สน E-sport แต่ไม่รุจ้ ะไปที่ไหน และมีการ
หา Existing Alternatives คือ การมี Community Online เกี่ยวกับเกมในปั จจุบนั การที่มีรายการ
แข่ง ขันเกมต่างๆ การมี Event E-sport เกิดขึน้ ทั่วไป ทาให้ Solution คือ การจัดพืน้ ที่ให้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน การจัดการแข่งขัน และการจัด Event ต่างๆใน Community Value proposition คือ
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Performance การที่ได้มาเจอหน้ากันจริงๆ ได้รบั ประสบการณ์ตรงๆจากตัวผูม้ ีประสบการณ์ รวม
ไปถึง มี การจัดการแข่ง ขันให้ไ ด้เ ข้าร่วม ทาให้ไ ด้รับประสบการณ์ท่ี ดี กว่า ปกติ Customization
สามารถเลือกรับประสบการณืได้หลาหลายรู ปแบบ ตามแต่ผใู้ ช้บริการจะสนใจ มี ชาแนลที่หลาย
หลายเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งของ Community ยึ ด Customer Relationships ด้ว ย Assistance มี
การช่ วบเหลื อในเรื่องที่ผู้รับบริการต้องการ Communities มี สัง คมที่ผู้รับบริการต้องการ Selfservice มี การให้บริการด้วยตนเองท าให้สะดวก รวดเร็ว Activities มี กิจ กรรมใน Community
หลากหลายให้เลือกรับบริการ Revenuestream หาได้จากSubscriptionfees,AdvertisingIndepth
Data, Additional service sells ข้อได้เปรียบKeyResourses คือ สถานที่เข้าถึงได้ง่าย ใกล้ขนส่ง
สาธาราณะและมีพืน้ ที่เพียงพอสาหรับทุกคนที่มาใช้บริการอุปกรณ์และการตกแต่งภาย ในของ
สถานที่มีความเหมาะสมกับบรรยากาศอุปกรณ์ทันสมัยและเหมาะสม มีชาแนล ติดต่อสื่อสาร
สะดวก ลิขสิทธิและพาร์ทเนอร์ กลุ่มคนที่มีความสนใจใน E-sport เครื่องดื่มและขนมที่เหมาะสม
เงินทุนและผูร้ ่วมหุน้ Key activities ที่จะตอบสนอง Value ได้จากการวิเคราะห์คือ การมี Sharing
space การจัด การแข่ ง ขัน การจัด งานEvent ให้เ กิ ด ขึ น้ ในCommunity และ Key partners คื อ
บริษัทอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิค บริษัทอุปกรณ์ Gaming Gearบริษัทเครือข่ายสัญญาณ บริษัทเกม
บริษัท Event พนักงานที่ดี เฟรนไชส์คาเฟ่ ขนมต่างๆ Cost Structure มี Fixcost และ Variable
cost ต่างๆ เช่นค่าเช่าสถานที่ ค่านา้ ค่าไฟ ค่าจัด Event ค่าจัดการแข่งขันต่างๆ
Branding
จากผลการวิจัยและแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจัยได้ทาการ
จัดทา Concept และจัดทา CI ของ Phototype A ออกมาเพื่อให้การ Design Phototype A ในครัง้
นีส้ ามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมายของงานวิจยั E-sport Community ได้ชดั เจน
และตรงจุดมากขึน้ ดังนี ้
Concept : เราพี่น้องชาวเกมเมอร์เหมือนกัน
การที่ผู้วิจัยใช้ Concept นีม้ าจากผลของแบบสอบถาม Pilot และแบบสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและเพื่อสื่อถึงบรรยากาศใน Community ว่าจะมีการช่วยเหลือกัน แบ่งปั นทุกอย่างให้
กัน เวลามาปั ญ หาในเกมต้องการคนช่ วยเหลือที่ Community เรามี พ่ีมี น้องคอยให้คาปรึก ษา
ช่วยเหลืออยู่ตลอด และยังช่วยลดปั ญหาToxic ด้วยแนวคิดการนาความเป็ นพี่เป็ นน้องมาใช้กับ
Community
Brand Personality
คาแร็คเตอร์ของ Phototype A เป็ นการสื่อถึงบรรยากาศการช่วยเหลือกัน มีความ
เป็ นกันเองใน Community ได้ความอบอุ่นเวลามีปัญหาต้องการคนช่วยเหลือที่ Center เรามีพ่ีมี
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น้องคอยให้คาปรึกษาช่วยเหลืออยู่ตลอดและมีการแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนและฝึ กฝนกันในหมู่พ่ี
น้องอยู่เสมอ
Name : GAMER RELATION
จากการวาง Concept และ Brand Personality ผูว้ ิจยั จึงออกแบบชื่อออกมาจาก คา
จากัดความว่า “ สถานที่ท่พี ่นี อ้ งชาวเกมเมอร์มาแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือกัน ”

ภาพประกอบ 12 รูปแสดงชื่อ Phototype A
Font : ภาษาอังกฤษ TS-Prachachon NP ภาษาไทย Mitr

ภาพประกอบ 13 รูปแสดง Font ของ Phototype A
Color and Tone : “ GRAY & NEON ”
จากสีท่ีผูว้ ิจัยเลือกใช้ สีโทนนีออน เนื่องจากเป็ นโทนสีท่ีเด่นชัด ดูทันสมัย เข้ากับ
บรรยากาศของ E-sport ที่เป็ นเทคโนโลยี และการเลือกใช้สีแทนการสื่อสารมีความหมาย ดังนี ้
สีเทาเงิน : ความพรีเมียม เทคโนโลยี ไฮเทค สมัยใหม่
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สีชมพู : วัยรุน่ ความตื่นเต้น ความสุข ความสนุก ความอบอุ่น ความกระตือรือร้น
สีสม้ : ความเป็ นมิตร การอยู่รว่ มกันเป็ นกลุม่ ความเป็ นกลุม่ ก้อน ความสาเร็จ
สีฟ้า/นา้ เงิน : ความคิดสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี ความรู ส้ ึกน่าเชื่อถือ
ความร่วมมือกัน การแบ่งปัน มิตรภาพ

ภาพประกอบ 14 รูปแสดง อัตราส่วนสีของ Phototype A
Logo
จาก Concept ผู้วิ จั ย ได้ท าการออกแบบโลโก้ข อง Phototype A โดย Logo จะ
มีConcept สื่อว่า วงกลม 2 วงซ้อนกันแสดงถึงความกลมเกลียวความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของ
พี่นอ้ งใน Community วงกลมทัง้ สองวงเหมือนกับ JOYSTICK ที่มี 2 ข้างอุปกรณ์สาคัญในการเล่น
เกม และตัดทอนวงกลม 2 วง นัน้ ให้ออกมาเป็ นตัวย่อของ Community คือ “ GR ” ให้เกิดภาพจาที่
ง่ายขึน้

ภาพประกอบ 15 รูปแสดง การออกแบบ LOGO ของ Phototype A
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4. ผลลัพธ์ของการนา Prototype A (D2) ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้ าหมายจานวน 100
คนเพื่อหาผลการยอมรับ
จากขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจาก Phototype A ออกมาทาแบบสารวจ เพื่อหาผลการ
ยอมรับ ของ Phototype A โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้บ ริ ก ารว่ า
FUNCTION ที่ผวู้ ิจยั นาเสนอมานัน้ ตอบสนองความต้องการได้ดีหรือไม่ และมีส่วนไหนที่ผบู้ ริโภค
ต้อ งการเป็ น พิ เ ศษหรื อ ต้อ งการเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ โดยสรุ ป แบบสอบถามที่ น าไปสอบถามกับ
กลุม่ เป้าหมายจานวน 100 คน ได้ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 คาถามทั่วไป
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามเพศของ
กลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 3 แสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามเพศของกลุม่ เป้าหมาย
เพศ
ชาย
หญิง
LGBT

จานวน
74
17
9

ร้อยละ
74
17
9

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่ามีเพศชายตอบแบบสอบถามจานวน 74 คนคิดเป็ นร้อยละ
74 เพศหญิงตอบแบบสอบถามจานวน 17 คนคิดเป็ นร้อยละ 17 และLGBT ตอบคาถามจานวน 9
คนคิดเป็ นร้อยละ 9
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามอายุของ
กลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 4 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามอายุของกลุม่ เป้าหมาย
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขนึ ้ ไป

จานวน
30
38
24
8
0

ร้อยละ
30
38
24
8
0
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จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่ามีกลุม่ เป้าหมายอายุต่ากว่า 25 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน
30 คนคิดเป็ นร้อยละ 30 กลุม่ เป้าหมายอายุ 25-30 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 38 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 38 กลุ่ ม เป้ า หมายอายุ 31-40 ปี ตอบแบบสอบถามจ านวน 24 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ 24
กลุม่ เป้าหมายอายุ41-50 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 8
จากการท าแบบสอบถามเพื่ อ หาผลการยอมรั บ Phototype A จ าแนกตามวุ ฒิ
การศึกษาของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 5 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามวุฒิการศึกษาของกลุม่ เป้าหมาย
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่ามัธยม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญาตรี

จานวน
0
0
25
72
3

ร้อยละ
0
0
25
72
3

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่าไม่มีกลุ่มเป้าหมายวุฒิต่ากว่ามัธยมและวุฒิมธั ยมต้นตอบ
แบบสอบถามเลยคิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุ่มเป้าหมายวุฒิมธั ยมปลายตอบคาถามจานวน 25 คนคิด
เป็ นร้อยละ 25 กลุม่ เป้าหมายวุฒิปริญญาตรีจานวน 72 คนคิดเป็ นร้อยละ 72 มีกลุม่ เป้าหมายวุฒิ
สูงกว่าปริญญาตรีตอบแบบสอบถามจานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 3
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามเงินเดือน
ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 6 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามเงินเดือนของกลุม่ เป้าหมาย
เงินเดือน
ต่ากว่า10000
10000-15000
15000-25000
25000-35000
สูงกว่า35000

จานวน
0
22
57
13
8

ร้อยละ
0
22
57
13
8
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จากตารางที่ 6 สรุ ปได้ ว่ า ไม่ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเงิ น เดื อ นต่ า กว่ า 10000ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุม่ เป้าหมายเงินเดือน 10000-15000 ตอบแบบสอบถามจานวน
22 คนคิดเป็ นร้อยละ22 มีกลุ่มเป้าหมายเงินเดือน 15000-25000 ตอบแบบสอบถามจานวน 57
คนคิดเป็ นร้อยละ57 มีกลุ่มเป้าหมายเงินเดือน 25000-35000 ตอบแบบสอบถามจานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ13 มีกลุม่ เป้าหมายเงินเดือนมากกว่า35000 ตอบแบบสอบถามจานวน 8 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 8
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ E-sport
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามการเล่น
เกมของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 7 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามการเล่นเกมของกลุม่ เป้าหมาย
เล่นเกมหรือไม่
เล่น
ไม่เล่น

จานวน
100
0

ร้อยละ
100
0

จากตารางที่ 7 สรุ ป ได้ว่ า ไม่ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ม่ เ ล่ น เกมคิ ด เป็ นร้อ ยละ 0 มี
กลุม่ เป้าหมายเล่นเกม 100 คนคิดเป็ นร้อยละ 100
จากการท าแบบสอบถามเพื่ อ หาผลการยอมรั บ Phototype A จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการเล่นเกมของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 8 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามระยะเวลาการเล่นเกมของกลุม่ เป้าหมาย
ระยะเวลาเล่นเกม
ต่ากว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 4 ปี

จานวน
0
12
20
25
43

ร้อยละ
0
12
20
25
43
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จากตารางที่ 8 สรุ ปได้ว่าไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมต่ากว่า 1ปี ตอบแบบสอบถาม
คิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมมา 1-2 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 12 คนคิดเป็ นร้อย
ละ12 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมมา 2-3 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 20 คนคิดเป็ นร้อยละ20 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมมา 3-4 ปี ตอบแบบสอบถามจ านวน 25 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ25 มี
กลุม่ เป้าหมายที่เล่นเกมมากกว่า 4 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 43 คนคิดเป็ นร้อยละ 43
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามเวลาการ
เล่นเกมต่อวันของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 9 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามเวลาการเล่นเกมต่อวันของกลุม่ เป้าหมาย
เวลาเล่นเกมต่อวัน
ต่ากว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกว่า 4 ชั่วโมง

จานวน
0
19
41
34
6

ร้อยละ
0
19
41
34
6

จากตารางที่ 9 สรุ ปได้ว่าไม่ มี กลุ่ม เป้าหมายที่เล่นเกมต่ ากว่า 1ชั่วโมงต่อวัน ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม 1-2 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถาม
จานวน 19 คนคิดเป็ นร้อยละ19 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม 2-3 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถาม
จานวน 41 คนคิดเป็ นร้อยละ41 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม 3-4 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถาม
จ านวน 34 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ34 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมมากกว่ า 4 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ตอบ
แบบสอบถามจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 6
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตาม Platform
การเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100คน
ได้ดังนี้
ตาราง 10 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตาม Platform การเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ของกลุม่ เป้าหมาย
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Platform
PC
Mobile
Console(PS4,Nintendo Switch)

จานวน
84
70
48

ร้อยละ
41.58
34.65
23.76

จากตารางที่ 10 สรุปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม PC ตอบแบบสอบถามจานวน
84 คนคิดเป็ นร้อยละ41.58 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม Mobile ตอบแบบสอบถามจานวน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ34.65 มีกลุม่ เป้าหมายที่เล่นเกม Console ตอบแบบสอบถามจานวน 48 คนคิดเป็ น
ร้อยละ23.76
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามประเภท
เกมที่เล่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คน
ได้ดังนี้
ตาราง 11 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามประเภทเกมที่เล่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของ
กลุม่ เป้าหมาย
ประเภทเกม
FPS
MOBA
City Build
MMORPG
Open World

จานวน
82
79
26
42
35

ร้อยละ
31.06
29.92
9.85
15.91
13.26

จากตารางที่ 11 สรุปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม FPS ตอบแบบสอบถามจานวน
82 คนคิดเป็ นร้อยละ31.06 มีกลุม่ เป้าหมายที่เล่นเกม MOBA ตอบแบบสอบถามจานวน79 คนคิด
เป็ นร้อยละ29.92 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม MMORPG ตอบแบบสอบถามจานวน 42 คนคิดเป็ น
ร้อยละ15.91 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม Open World ตอบแบบสอบถามจานวน 35 คนคิดเป็ น
ร้อยละ13.26 มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม City Build ตอบแบบสอบถามจานวน 26 คนคิดเป็ นร้อย
ละ9.85
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ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ E-sport Community
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามการใช้
บริ การ E-sport Community หรือไม่ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คน
ได้ดังนี้
ตาราง 12 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามการใช้บริการ E-sport Community หรือไม่ของ
กลุม่ เป้าหมาย
ใช้บริการ E-sport Community หรือไม่
ใช้บริการ
ไม่ใช้บริการ

จานวน
100
0

ร้อยละ
100
0

จากตารางที่ 12 สรุปได้ว่าไม่มีกลุม่ เป้าหมายที่ไม่ใช้บริการ E-sport Community คิด
เป็ นร้อยละ 0 มีกลุม่ เป้าหมายที่ใช้บริการ E-sport Community 100 คนคิดเป็ นร้อยละ 100
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามเวลาการ
ใช้งาน E-sport Community ต่อวันของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คน
ได้ดังนี้
ตาราง 13 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามเวลาการใช้งาน E-sport Community ต่อวันของ
กลุม่ เป้าหมาย
เวลาการใช้งาน E-sport Community ต่อ
วัน
ต่ากว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกว่า 4 ชั่วโมง

จานวน

ร้อยละ

24
39
35
2
0

24
39
35
2
0
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จากตารางที่ 13 สรุ ปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน E-sport Community ต่ากว่า1
ชั่ วโมงต่ อ วั น ตอบแบบสอบถาม 24 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ง าน EsportCommunity 1-2 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ตอบแบบสอบถามจ านวน 39 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ39 มี
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน E-sport Community 2-3 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 35 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ35 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ง าน E-sport Community 3-4 ชั่ วโมงต่ อ วั น ตอบ
แบบสอบถามจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ2 และไม่มีมีกลุม่ เป้าหมายที่ใช้งาน E-sportCommunity
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน คิดเป็ นร้อยละ 0
ส่วนที่ 4 คาถามเชิงการใช้งาน E-sport Community
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามการใช้
งาน E-sport Community Function ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มเป้ าหมาย
ผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 14 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามการใช้งาน E-sport Community Function ใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุม่ เป้าหมาย
Function
ตามข่าวเกี่ยวกับเกม
ดูไลฟ์ สตรีมโชว์การเล่นและสอนเทคนิค
ติดตามการสอนเทคนิคส่วนตัวของผูเ้ ล่นหรือแอดมิน
เข้าร่วมการจัดทัวร์นาเม้นแข่งขันต่างๆ
อื่นๆ ระบุ ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนในเกม
อื่นๆ ระบุ ใช้เพื่อหาเพื่อนเล่นเกมด้วย
อื่นๆ ระบุ ใช้เพื่อขายของในเกม

จานวน
76
88
51
34
23
48
17

ร้อยละ
22.55
26.11
15.13
10.09
6.82
14.24
5.04

จากตารางที่ 14 สรุปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Function ตามข่าวเกี่ยวกับเกม ตอบ
แบบสอบถามจานวน 76 คนคิดเป็ นร้อยละ22.55 มีกลุ่มเป้าหมายที่ดไู ลฟ์ สตรีมโชว์ การเล่นและ
สอนเทคนิคตอบแบบสอบถามจานวน88 คนคิดเป็ นร้อยละ26.11 มีกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามการ
สอนเทคนิคส่วนตัวของผูเ้ ล่นหรือแอดมิน ตอบแบบสอบถามจานวน 51 คนคิดเป็ นร้อยละ15.13 มี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทัวร์นาเม้นแข่งขันต่างๆ ตอบแบบสอบถามจานวน 34 คนคิดเป็ น
ร้อยละ10.09 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน Function อื่นๆสรุปได้ว่า ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนในเกมตอบ

48
แบบสอบถามจานวน 23 คนคิดเป็ นร้อยละ6.82 มีกลุม่ เป้าหมายที่ใช้งาน Function อื่นๆสรุปได้ว่า
ใช้เพื่อหาเพื่อนเล่นเกมด้วยตอบแบบสอบถามจานวน 48 คนคิดเป็ นร้อยละ14.24 มีกลุม่ เป้าหมาย
ที่ใช้งาน Function อื่นๆสรุปได้ว่า ใช้เพื่อขายของในเกมด้วยตอบแบบสอบถามจานวน 17 คนคิด
เป็ นร้อยละ5.04
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรั บ Phototype A จาแนกตามความ
สนใจในการใช้งาน Function ของ E-sport Community ทีม่ ี Function หลักของ PhototypeA
อยู่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 15 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามการใช้งาน E-sport Community Function
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุม่ เป้าหมาย
Function
ทาง Community จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่ให้
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันและมีการจัด meeting ให้
มีการจัดการฝึ กซ้อมแบบทีมให้
การจัดแข่งขัน E-sport
มีการจัด Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม
จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม
ระบบ tracking score ให้กบั สมาชิกที่สมัคร VIP

จานวน
68

ร้อยละ
22.01

43
87
79

13.92
28.16
25.57

32

10.36

จากตารางที่ 15 สรุปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายสนใจที่ใช้ Function ให้ทาง Community
จะเป็ นคนกลางในการหาพื ้น ที่ ใ ห้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั น และมี ก ารจั ด meeting ให้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 68 คนคิดเป็ นร้อยละ22.01 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้มีการจัดการฝึ กซ้อม
แบบทีมให้ตอบแบบสอบถามจานวน43 คนคิดเป็ นร้อยละ13.92 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจการจัด
แข่งขัน E-sport ตอบแบบสอบถามจานวน 87 คนคิดเป็ นร้อยละ28.16 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้
มีการจัด Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม ตอบแบบสอบถามจานวน
79 คนคิดเป็ นร้อยละ25.57 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจระบบ tracking score ให้กับสมาชิกที่สมัคร
VIP ตอบแบบสอบถามจานวน 32 คนคิดเป็ นร้อยละ10.36
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จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรั บ Phototype A จาแนกตามความ
สนใจเป็ นพิเศษใน Function ของ E-sport Community ที่มี Function หลักของ PhototypeA
อยู่ ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 16 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามความสนใจเป็ นพิเศษใน Function ของ EsportCommunity ที่มี Function หลักของ Phototype A อยู่ ของกลุม่ เป้าหมาย
Function
ทาง Community จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่
ให้พดู คุยแลกเปลี่ยนกันและมีการจัด meeting ให้
มีการจัดการฝึ กซ้อมแบบทีมให้
การจัดแข่งขัน E-sport
มีการจัด Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม
จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม
ระบบ tracking score ให้กบั สมาชิกที่สมัคร VIP

จานวน
22

ร้อยละ
22

14
29
26

14
29
26

9

9

จากตารางที่ 16 สรุปได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายสนใจที่ใช้ Function ให้ทาง Community
จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่ให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันและมีการจัด meeting ให้เป็ นพิเศษตอบ
แบบสอบถามจานวน 22 คนคิดเป็ นร้อยละ22 มีกลุม่ เป้าหมายที่สนใจให้มีการจัดการฝึ กซ้อมแบบ
ทีมให้เป็ นพิเศษตอบแบบสอบถามจานวน14 คนคิดเป็ นร้อยละ14 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจการจัด
แข่งขัน E-sport เป็ นพิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 29 คนคิดเป็ นร้อยละ29 มีกลุ่มเป้าหมายที่
สนใจให้มีการจัด Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม เป็ นพิเศษตอบ
แบบสอบถามจานวน 26 คนคิดเป็ นร้อยละ26 มีกลุม่ เป้าหมายที่สนใจระบบ tracking scoreให้กบั
สมาชิกที่สมัคร VIP เป็ นพิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 9
จากการทาแบบสอบถามเพื่อหาผลการยอมรับ Phototype A จาแนกตามถ้าหาก
มีE-sport Community แบบที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้บริการหรือไม่ของกลุ่มเป้ าหมายผ่าน
Google Form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 17 ตารางแสดงผลข้อมูลโดยจาแนกตามถ้าหากมี E-sport Community แบบที่กล่าวมา
ข้างต้น จะใช้บริการหรือไม่ของกลุม่ เป้าหมาย
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จะใช้บริการ E-sport Community
ที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่
ใช้บริการ
ไม่ใช้บริการ

จานวน

ร้อยละ

98
2

98
2

จากตารางที่ 17 สรุ ปได้ว่าไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช้บริการ E-sport Community ที่
กล่าวมาข้างต้น คิดเป็ นร้อยละ 2 และมีกลุม่ เป้าหมายที่จะใช้บริการ E-sport Community

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบ E-Sport Community ในบริ บ ทของประเทศไทย เป็ น
งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหน้าความสาคัญของ E-sport Community ใน
บริบทประเทศไทย ว่าในสังคม E-sport ของไทยการการมี Commuinity สาคัญมากน้อยเพียงใด
และยังเป็ นการค้นหาเอกลักษณ์เ ฉพาะตัวของ E-sport Community ในประเทศไทยเพื่อน าผล
วิ เ คราะห์ ม าออกแบบและต่ อ ยอด เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ก ารและ Function เพื่ อ สร้ า ง ESportCommunity ที่ เ หมาะสมกับ กลุ่ม คนเล่น E-Sport ในประเทศไทยและเพื่ อ ทดลองจัด ตั้ง
Community ที่มีการใส่ Function ตามที่ทาการวิจยั มาขึน้ เพื่อทดลองหาผลการยอมรับและ หวังว่า
ผลงานวิจัยในครัง้ นีจ้ ะสร้ามารถสร้างประโยชน์กับวงการ E-Sport ไทยทั้งในแง่ของการพัฒนา
สังคม E-sport Community ในประเทศไทยและในแง่ของการสร้างอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
ตลอดจนในแง่ของการทาธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจหรือสร้างงาน สร้างรายได้จาก E-sport โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงดังนี ้ 1.เพื่อศึกษาความต้องการของ E-Sport Community ในปั จจุบนั
1.1 เพื่อให้ทราบถึงการมีอยู่ และความต้องการ E-Sport Community ของไทย 2. เพื่อศึกษาปั จจัย
และความต้องการใน E-Sport Community เพื่อออกแบบ E-Sport Community 2.1 เพื่อให้ทราบ
ถึงปัจจัยของ E-Sport Community 2.2 เพื่อทดลองสร้าง E-Sport Community ขึน้ มา 2.3 เพื่อเป็ น
ต้นแบบ การผลักดันและพัฒนา E-Sport Community ในไทย ซึ่งงานวิจัยในครัง้ นีจ้ ัดทาการวิจัย
ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2564 โดยผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
รวมถึงการทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์
จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาปั จจัยด้านการออกแบบบริการที่มีผลต่อการ
ยอมรับและ ใช้บริการ E-Sport Community ผูว้ ิจยั จึงได้วางแผนที่จะพัฒนา E-Sport Community
เพื่อสร้าง E-Sport Community ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเล่น E-Sport ในประเทศไทยตามขั้นตอน
การวิจยั ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษา Function ของ E-sport Community ที่มีอยู่และทาแบบสารวจ Pilot
เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น
ขัน้ ตอนที่ 2. ทาการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert เพื่อทา D1 หรือ
Prototype A
ขัน้ ตอนที่ 3. Design Prototype A จากผลของ Pilot และ Expert
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ขัน้ ตอนที่ 4. นา Prototype A ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คนเพื่อหา
ผลการยอมรับ
สามารถสรุปผลการดาเนินงานวิจยั โดยแบ่งหัวข้อสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี ้
1 สรุปผลการวิจยั
2 อภิปรายผลการวิจยั
3 ข้อเสนอแนะ
สรุปผลวิจัย
จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาปั จจัยด้านการออกแบบบริการที่มีผลต่อการ
ยอมรับและ ใช้บริการ E-Sport Community ผูว้ ิจยั จึงได้วางแผนที่จะพัฒนา E-Sport Community
เพื่อสร้าง E-Sport Community ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเล่น E-Sport ในประเทศไทยตามขั้นตอน
การวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1. ศึกษา Function ของ E-sport Community ที่มีอยู่ (R1) และทาแบบสารวจ
Pilot (D1) เพื่อให้ได้ไอเดียเบือ้ งต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการนา E-sport Community ที่มีอยู่ในปั จจุบันที่มี
ให้บริการอยู่มาศึกษา วิเคราะห์และคัดกรองเอา Function ที่เด่นของแต่ละ E-sport Community
ตัวอย่างมาเพื่อนาไปทาแบบสอบถาม Pilot กับผูใ้ ช้งานว่า Function ที่ผวู้ ิจยั ทาการคัดกรองมานัน้
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานจริงหรือไม่ ตามขัน้ ตอน โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาชาแนลที่
มี E-sport Community เพื่อศึกษาว่าจุดเด่นของชาแนลมีอะไรบ้างที่ก่อให้เกิด E-sportCommunity
และแต่ละตรงไหนที่จะสามารถนาไปพัฒนาต่อได้บา้ ง จากขัน้ ตอนดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงทาการสรุปได้
ว่า ชาแนลเด่นๆของ E-sport Community ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ที่คือFacebook และ Line โดย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการจาแนกดังนี ้ ช่องทาง Facebook มี
Facebook page มีคุณสมบัติ 1.มีการให้ขอ้ มูลกว้างๆของทุกเรื่องของ E-sport ทั้งด้าน
บริษัทเกม ข้อมูลเกม และข่าวในวงการ E-sport 2.คนมีจานวนเยอะและไม่มีการกรองสมาชิค
เนื่องจากใช้ระบบกดไลค์และติดตาม 3.ไม่มีการสื่อสารกับผูต้ ิดตามมากนักการตอบคอมเม้นน้อย
เพราะว่าจานวนคนเยอะคาถามมีหลากหลายมาก 4.มี Toxic สูงตามคอมเม้น มีการถกเถียงกัน
ของลูกเพจที่มีความเห็นต่างกันและ
Facebook group มีคุณสมบัติ 1.Groupจะเป็ นเฉพาะเกมๆนั้นเลยสมาชิคจะสนใจ แค่
เกมนั้นๆ2.สามารถจากัดจ านวนคนได้เพราะว่าสามารถตั้ง เป็ น Privateได้3.ทาให้คนมี จานวน
พอเหมาะและสามารถคัดกรองคนบ้างจากคาถามและแอดมินของกรุ๊ป4.มีการอัพเดตข้อมูลและมี
ปฏิสมั พันธ์กนั เนื่องจากคนในกรุ๊ปสามารถโพสอะไรก็ได้ตามกฏของแอดมินเช่นการซือ้ ขายของใน
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เกม,อวดความสามารถของตัวแต่ก็สามารถโพสด่าหรือโจมตีคนอื่นได้เช่นกัน 5.ข้อมูลทีได้มี ความ
น่าเชื่อถือและเจาะลึกกว่าเพราะว่าเป็ นข้อมูลจากคนที่เล่นเกมนัน้ ๆเอง6.เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและ
ไม่ดีได้ ทัง้ คู่b7. มี Toxic สูงเนื่องจากมีอิสระในการโพส และช่องทาง Line มี
LINE SQUARE มี คุณ สมบัติ 1.เป็ นกรุ๊ปเฉพาะเกมสามารถเลือกเข้าร่วมได้ ตามความ
สนใจ 2.ทาให้คนมีจานวน เยอะและไม่มีการกรองสมาชิค 3.มีการอัพเดตข้อมูลตาม คาถามของ
คนในชุม ชน 4.มี Toxic คื อ มี ค นเข้า มาลงโพสอื่ น ๆที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ ง ท าให้ต้อ งมี ก ารจัด การและ
LINEGROUP มีคุณสมบัติ 1.สามารถจากัดจานวนคนได้ ระดับนึงเพราะต้องมีคนชวนถึงจะเข้า
กรุ๊ปได้2.ทาให้คนมีจานวนพอเหมาะและสามารถคัดกรองคนได้ง่ายกว่า 3.เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีกว่า 4.สามารถจัดการแข่งขันได้ง่าย 5.Toxicไม่มีเนื่องจากคนน้อยและการเข้าร่วม จะต้องมีคน
ในกรุ๊ปเป็ นคนชวน ต่อมาผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดกรอง E-sport Community เด่นๆออกมาและศึกษาว่า
มี Function ใดบ้างที่ดีและสามารถนาไปต่อยอดได้ จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุ ปได้ว่า Function
พืน้ ฐานที่ดีของแต่ละ Community ที่สารวจมาและจะนามาใช้เพื่อพัฒนา E-sport Communityต่อ
ก็คือ1. การให้ข่าวสารเกี่ยวกับ ตัวเกม เช่น เคลียร์เควซยังไง ตัวละครนีท้ าอะไรได้บา้ ง 2. การ LIVE
โชว์และสอนเทคนิคต่างๆ 3. การบอกเทคนิคและสอนของผูเ้ ล่นกันเองและแอดมิน 4. มีความ
ต่อเนื่องของปฏิสัม พันธ์ใน Community 5. มี Profit ใน Community และผู้วิจัยได้ทาการจัดทา
แบบสอบถาม Pilot ผ่านทาง Google Form เพื่อสารวจว่า Function ที่ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาคัด
กรองและใส่เพิ่มเติมไปนัน้ ตอบสนองความต้องการและความสนใจของกลุม่ เป้าหมายได้จริงๆ โดย
ผูว้ ิจยั สรุปได้ว่าจากการทา Pilot Test ในการทาแบบสอบถาม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เห็นด้วยกับFunction
ที่เสนอให้มีใน E-sport Center ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชอบ Function 5อย่าง เรียงจากมากไปน้อยคือ
อยากให้มีการเปิ ดพืน้ ที่พดู คุยจัดมีตติง้ 6คน อยากให้มีการจัดแข่งขัน 6คน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
อยากให้มี Event เกี่ยวกับ E-sport 6คน ระบบ Tracking score 4คน จัดพืน้ ที่การฝึ กซ้อมแบบทีม
2คน มองว่าการเปิ ดให้ซือ้ ขายโดยอิสระเป็ นผลเสียต่อ Community มีผสู้ นใจใช้บริการแน่นอน 12
คน สนใจทดลองใช้บริการ 5คน และไม่สนใจใช้บริการ 2คน มีคาแนะนาที่น่าสนใจและน าไป
พัฒนาต่อได้คือ
การมีคาเฟ่ มาผสมใน Center การเป็ น Lifestyle mall มีของเกี่ยวกับ Gamer ให้เดินซือ้
การเลือกโลเคชั่นที่เดินทางสะดวก จึงสรุปได้ว่า Function ที่ควรจะนาไปทา Phototype A คือ
1.จัด Sharing space ให้เหล่าเกมเมอร์ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั 2.จัดการ
แข่งขันที่สม่าเสมอ ให้พฒ
ั นาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน 3.จัดงาน Event เกี่ยวกับ
E-sport เช่น งานเปิ ดตัวเกมและอื่นๆ
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ขัน้ ตอนที่ 2. สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ Deep interview กับ Expert (R2) เพื่อทา D2หลังจาก
ที่ผวู้ ิจยั ได้มีการสารวจความคิดเห็น Pilot กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ได้ขอ้ มูลมา จึงนาข้อมูลดังกล่าว
ไปสัมภาษณ์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน โดยผูว้ ิจยั แบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คาถาม
เชิ ง E-sport community ส่ ว นที่ 2 ค าถามเชิ ง ธุ ร กิ จ ผู้วิ จั ย ได้ข้อ สรุ ป ว่ า ในค าถามส่ ว นที่ 1
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เห็นด้วยว่าการสร้าง Community สาคัญกับสังคม E-sport อย่างมาก โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า E-sport คือไลฟ์ สไตล์ ไม่ใช่อสุ าหกรรมเกม แต่ E-sport Community มีพลัง
พอจะไดร์ฟอุสหากรรมเกม หรือสร้างมูลค่าทางการตลาดได้
ผู้เ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เห็นด้วยว่า การสร้าง E-sport Community มี ส่วนช่ วยยกระดับ
วงการ E-sport ในประเทศไทยและเห็ น ด้ว ยกับ Function ทั้ง 3 อย่ า งที่ ผู้วิ จัย ได้จ ากการท า
แบบสอบถาม Pilot โดยมีคาแนะนาเพิ่มเติมว่าด้าน Sharing Space ถ้าสถานที่มีรา้ นกาแฟหรือ
อาหารต้อง เน้นไปที่อาหารกาแฟมากกว่า ต้องมีคณ
ุ ภาพครบทุกด้าน ถ้าเป็ น Co-working space
จะตอบโจทย์สุด และต้อ งสร้า งความเป็ น เอกภาพและเสริ ม Branding ของ Community ให้
แตกต่าง ด้านการแข่งขันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั กีฬาสมัครเล่นมี ส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ
เนื่องจากนักกีฬาเหล่านีจ้ ะถูกค้นพบได้ยากมาก เพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่จะเป็ นจุดสนใจมากกว่า
ทาให้การจัดทัวร์นาเมนต์เล็กๆมีนอ้ ยลง E-sport Community สามารถเข้ามาช่วยจัดการจุดเล็กๆ
ตรงนีเ้ พื่อปลุกปั้ นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ จริงๆขึน้ มาได้ ด้านการจัด Event ในการจัด Event ถ้า
มีแข่ง ในงานก็จะได้ยอดคนที่เข้ามาให้ความสนใจมากขึน้ ไปอีก และผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านเห็น
ด้วยว่าการสร้าง E-sport Community ที่มี Function ตามที่สมั ภาษณ์นนั้ เหมาะสมกับบริบทของ
สัง คมไทย โดยเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปั จ จุ บัน เทคโนโลยี มี ค วามพัฒ นาได้ร วดเร็ ว และมี ค วามที่ มี
ความสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ นักกีฬา อีสปอร์ตสามารถมี
อาชีพใหม่ขึน้ มา ในคาถามส่วนที่ 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมุมมองที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน โดย
สรุปรวมได้ว่า E-sport Community นัน้ มีมลู ค่าและมีความสาคัญกับวงการ สังคม รวมไปถึงระดับ
อุต สาหรรมของ E-sport ในประเทศไทยและยัง ระบุอี ก ว่ า E-sport community ที่ มี Function
ข้างต้นนัน้ สามารถช่วงเพิ่มมูลค่าให้กบั E-sport ในเชิงธุรกิจและยกระดับอุตสาหกรรม E-sportใน
ประเทศไทยได้
ขัน้ ตอนที่ 3 Design Prototype A (D2) จากผลของ Pilot (D1) และ Expert (R2)
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ Design Phototype A โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น คื อ 1 Function 2
UserExperience 3 Business Model Canvas 4 Branding ดังนี ้
1 Function สรุปได้ว่า

52
E-sport Event จากผลการวิจยั และแบบสอบถามรวมถึงบทสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั
ได้ทาการ ออกแบบการจัด Event ใน Phototype A ให้สามารถจัดได้ทงั้ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการและเจ้าของ Event ให้มีตวั เลือกหลายหลาย เช่น การ
จัด Event เปิ ดตัวเกม หรือเปิ ดตัวสินค้าใหม่ ที่ต้องการใช้พืน้ ที่ขนาดใหญ่ หรือต้ องรองรับคน
จ านวนมาก และการจัด Event ขนาดเล็กเช่ นการจัดให้ทดลองสินค้าหรืออุปกรณ์ออกใหม่ ที่
ต้อ งการเน้น ไปที่ ประสบการณ์ข องผู้ใ ช้ม ากกว่ า จ านวนคนโดยผู้วิ จัย จะออกแบบพื ้น ที่ ข อง
Working&SharingSpace ให้เ หมาะสมกับ Function ที่ผู้วิจัยได้จ ากการวิจัย และการวิเคราะห์
แบบสอบถาม Pilot รวมถึงบทสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
Tournament จากผลการวิจยั และแบบสอบถามรวมถึงบทสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั จะ
จัดการ แข่งขันที่จะเกิดขึน้ ใน Phototype A ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ม เป้ า หมายโดยจะเน้น ไปที่ ก ารแข่ ง ขัน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์กัน และการหา
ประสบการณ์ ใหม่ๆจากการลงแข่งขันของกลุม่ เป้าหมาย
Working&Sharing Space
จากผลการวิ จัย และแบบสอบถามรวมถึ ง บทสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้วิ จัย ได้ท าการ
จัดรู ปแบบของ Working&Sharing Space ให้มีพืน้ ที่กึ่งคาเฟ่ มีอาหารและเครื่องดื่มขายในพืน้ ที่
และมีพืน้ ที่เพียงพอสาหรับการให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและยังมี
ช่องทางออนไลน์เพื่อเกิด Community
2 User Experience
จากผลการวิจยั และแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้นาหลักการที่ (วิทวัส, 2545) ได้กล่าวไว้เรื่องบุ
คคิ ล ภาพและประสบการณ์ของแบรนด์เ พื่อ ท า Persona มาออกแบบ User Experience เพื่ อ
วิ เ คราะห์ และเพื่ อ ให้ก าร Design Phototype A ในครั้ง นี ้ โดยสรุ ป ได้ดั ง นี ้ กลุ่ม เป้ า หมายจะ
มีBackground เป็ นคนชอบเล่นเกม มีความสนใจในด้านนี ้ เล่นเกมเป็ นประจา ต้องการสังคมด้าน
เกม ข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่เล่น เพื่อนามาพัฒนาฝี มือ และอยากลองลงแข่งขัน E-sport มี Quote ใน
ใจคือ อยากเก่งขึน้ แข่งขัน ท้าทาย ความรู ้ E-sport เพื่อน Expertise เป็ นคนมีความรู ใ้ นด้านนี ้
ระดับหนึ่ง สามารถมาทาให้ Community มีคณ
ุ ภาพขึน้ ได้ Personality เป็ นคนจริงจังในการเล่น มี
อารมณ์ร่ ว มกับ การเล่ น เกม ขอบความท้า ทายและการหาข้อ มู ล ใหม่ ๆ สิ่ ง ใหม่ ๆ เกมใหม่ ๆ
Motivation คื อ ต้อ งการจะพัฒ นาฝี มื อ ต้อ งการวัด ฝี มื อ ต้อ งการสร้า งเพื่ อ นใหม่ สัง คมใหม่ ๆ
Frustration คือ ความไม่รุใ้ นบ้างเรื่องของเกม เทคนิคการเล่นเกมใหม่ๆ อยากรูร้ ะดับฝี มือตัวเองกับ
สังคมใหม่ๆ เคยเจอสังคมเกมที่ไม่ดีมาก่อน Idea experience goal อยากสร้าง Community ที่มี
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พืน้ ที่ในการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี ต่อกัน เหมือนพี่นอ้ ง มีกิจกรรมเกิดขึน้ ใน
ชุมชนสม่าเสมอ มีการช่วยเหลือกันใน Community และมีการจัดการแข่งขัน ให้ลงแข่งสม่าเสมอ
และผูว้ ิจยั ได้นาหลักการทา Customer journey มาออกแบบ User Experience เพื่อวิเคราะห์และ
เพื่อให้การ Design Phototype A ในครัง้ นีส้ รุปได้ดงั นี ้ การจะใช้งาน Community Phototype Aนัน้
จะเริ่มต้นอย่างไรและจบโดยจะเริ่มจากการรับรูถ้ ึง Community ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ซ่งึ เป็ น
ช่องทางติดต่อสื่อสารหลัก ของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาดู Community ในช่องทาง
ออนไลน์และตัดสินใจที่จะทดลองไปที่ E-sport Center เมื่อเข้ามาใน Center เราจะมีพนักงาน
แนะนาว่าบริการว่า Function ของ Community เรามีอะไรบ้างเมื่อกลุม่ เป้าหมายเลือกFunction ที่
จะใช้บริการได้แล้วก็จะได้รบั ประสบการณ์ท่ีดี จากการรับบริการ Function ของCommunity และ
เดินทางกลับถึงบ้านและใช้ยังบริการของ Community ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่อและชักชวน
เพื่อนหรือกลุม่ ของกลุมุ่ เป้าหมาย เข้ามาใช้บริการ Function ของ E-sport Centerต่อๆกันไป
3 Business Model Canvas
จากผลการวิจยั และแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้นาหลักการทา Business Model Canvas ของ
(Osterwalder A. and Pigneur Y., 2010) มาออกแบบ เพื่ อ วิ เ คราะห์ และเพื่ อ ให้ ก าร
DesignPhototype A ในครั้ ง นี ้ โดยสรุ ป ได้ ดั ง นี ้ Business Model Canvas มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
Customer Segment ที่ผู้ท่ีส นใจ E-sport อย่างจริง จัง เป็ น Early Adopters กลุ่ม อายุ 18-25 ปี
เนื่องจากมีเวลาในการเข้าถึงและใช้บริการของ Community พร้อมที่จะลงทุนไปกับงานอดิเรกและ
ต่อด้วยการหา Problem,Need ของกลุม่ เป้าหมายคือการที่สงั คม E-sport อยู่แต่ในโลกโซเชี่ยล ไม่
สามารถจั บ ต้ อ งได้ อยากพั ฒ นาฝี มื อ ด้ ส น E-sport แต่ ไ ม่ รุ ้ จ ะไปที่ ไ หน และมี ก ารหา
ExistingAlternatives คื อ การมี Community Online เกี่ ย วกับ เกมในปั จ จุ บัน การที่ มี ร ายการ
แข่ง ขันเกมต่างๆ การมี Event E-sport เกิดขึน้ ทั่วไป ทาให้ Solution คือ การจัดพืน้ ที่ให้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน การจัดการแข่งขัน และการจัด Event ต่างๆใน Community Value proposition คือ
Performance การที่ได้มาเจอหน้ากันจริงๆ ได้รบั ประสบการณ์ตรงๆจากตัวผูม้ ีประสบการณ์ รวม
ไปถึง มี การจัดการแข่ง ขันให้ไ ด้เ ข้าร่วม ทาให้ไ ด้รับประสบการณ์ท่ี ดี กว่า ปกติ Customization
สามารถเลือกรับประสบการณืได้หลาหลายรู ปแบบตามแต่ผูใ้ ช้บริการจะสนใจมี ชาแนลที่หลาย
หลายเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งของ Community ยึ ด Customer Relationships ด้ว ย Assistance มี
การช่ วบเหลื อในเรื่องที่ผู้รับบริการต้องการ Communities มี สัง คมที่ผู้รับบริการต้องการ Selfservice มี การให้บริการด้วยตนเองท าให้สะดวก รวดเร็ว Activities มี กิจ กรรมใน Community
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ม า ก ม า ย ม า ก ๆ ใ ห้ เ ลื อ ก รั บ บ ริ ก า ร Revenuestream ห า ไ ด้ จ า ก
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Subscriptionfees,AdvertisingIndepth, Data, Additional service sells ข้ อ ไ ด้ เ ป รี ย บ
KeyResourses คือ สถานที่เข้าถึงได้ง่ายใกล้ขนส่งสาธาราณะและมีพืน้ ที่เพียงพอสาหรับทุกคน
ที่มาใช้บริการ อุปกรณ์และการตกแต่งภายในของสถานที่มีความเหมาะสมกับบรรยากาศ อุปกรณ์
ทันสมัยและเหมาะสม มี ชาแนลติดต่อสื่อสารสะดวก ลิขสิทธิและพาร์ทเนอร์ กลุ่มคนที่มีความ
สนใจใน E-sport เครื่ อ งดื่ ม และขนมที่ เ หมาะสม เงิ น ทุ น และผู้ร่ ว มหุ้น Key activities ที่ จ ะ
ตอบสนอง Value ได้จากการวิเคราะห์คือการมี Sharing space การจัดการแข่งขัน การจัดงาน
Event ให้เ กิ ด ขึ ้น ใน Community และKeypartners คื อ บริ ษั ท อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค บริ ษั ท
อุปกรณ์Gaming Gear บริษัทเครือข่ายสัญญาณ บริษัทเกม บริษัท Event พนักงานที่ดี เฟรนไชส์
คาเฟ่ ขนมต่างๆ Cost Structure มี Fixcost และ Variable cost ต่างๆ เช่นค่าเช่าสถานที่ ค่านา้ ค่า
ไฟ ค่าจัด Event ค่าจัดการแข่งขันต่างๆ
4 Branding
จากผลการวิจัยและแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจัยได้ทาการ
จัดทา Concept และจัดทา CI ของ Phototype A ออกมาตามหลักการที่ (ศรีกัญญา, 2547) ได้
กล่าวไว้เรื่องการสร้างแบนด์และ (สุรสิทธิ์, 2544) กล่าวเรื่องการใช้สีในการแบบ เพื่อให้การDesign
Phototype A ในครัง้ นีส้ รุปได้ดงั นี ้
Concept : เราพี่นอ้ งชาวเกมเมอร์เหมือนกัน สื่อถึงบรรยากาศใน Community ว่าจะมีการ
ช่วยเหลือกัน แบ่งปั นทุกอย่างให้กนั เวลามาปั ญหาในเกมต้องการคนช่วยเหลือที่ Community เรา
มีพ่ีมีน้องคอย ให้คาปรึกษาช่วยเหลืออยู่ตลอดและยังช่วยลดปั ญหา Toxic ด้วยแนวคิดการนา
ความเป็ นพี่เป็ นน้อง มาใช้กบั Community
Brand Personality : คาแร็ ค เตอร์ข อง Phototype A เป็ น การสื่ อ ถึ ง บรรยากาศ การ
ช่วยเหลือกัน มีความเป็ นกันเองใน Community ได้ความอบอุ่นเวลามีปัญหา ต้องการคนช่วยเหลือ
ที่ Center เรามีพ่ีมีนอ้ งคอยให้คาปรึกษาช่วยเหลืออยู่ตลอด และมีการแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนและ
ฝึ กฝนกันในหมู่พ่ี น้องอยู่เสมอ
Name : GAMER RELATION จากการวาง Concept และ Brand Personality ผู้วิจัยจึ ง
ออกแบบชื่อออกมาจากคาจากัดความว่าสถานที่ท่พี ่นี อ้ งชาวเกมเมอร์มาแบ่งปันประสบการณ์และ
ช่วยเหลือกัน
Font : ภาษาอังกฤษ TS-Prachachon NP ภาษาไทย Mitr
Color and Tone : “ GRAY & NEON ” จากสีท่ีผูว้ ิจัยเลือกใช้ สีโทนนีออน เนื่องจากเป็ น
โทนสีท่เี ด่นชัด ดูทนั สมัย เข้ากับบรรยากาศของ E-sport ที่เป็ นเทคโนโลยี
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Logo : มี Concept สื่ อ ว่ า วงกลม 2 วงซ้อ นกัน แสดงถึ ง ความกลมเกลี ย ว ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของพี่นอ้ งใน Community เกิดเป็ นเส้น 2 เส้นที่ทบั กันเปรียบเหมือน การจับมือ
กันและวงกลมทัง้ สองวงเหมือนกับ JOYSTICK ที่มี 2 ข้างอุปกรณ์สาคัญในการเล่นเกม แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสาคัญกับเหล่า เกมเมอร์ทุกคนและตัดทอนวงกลม 2 วงนัน้ ให้ออกมา เป็ นตัว
ย่อ ของ Community คือ “ GR ” ให้เกิดภาพจาที่ง่ายขึน้
ขัน้ ตอนที่ 4. นา Prototype A ไปทาแบบสารวจกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คนเพื่อหา
ผลการยอมรับ
ผู้วิจัยได้นาข้อมูล จาก Phototype A ออกมาทาแบบส ารวจเพื่อหาผลการยอมรับ ของ
Phototype A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการว่า FUNCTION ที่ผูว้ ิจัย
นาเสนอมานัน้ ตอบสนองความต้องการได้ดีหรือไม่และมีสว่ นไหนที่ผบู้ ริโภคต้องการเป็ นพิเศษหรือ
ต้องการ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยสรุปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีเพศชายตอบแบบสอบถามจานวน74
คนคิดเป็ นร้อยละ 74 เพศหญิงตอบแบบสอบถามจานวน 17 คนคิดเป็ นร้อยละ 17 และLGBTตอบ
คาถามจานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 9 มีอายุต่ากว่า 25 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คนคิดเป็ น
ร้อ ยละ 30 กลุ่ม เป้า หมายอายุ 25-30 ปี ต อบแบบสอบถามจ านวน 38 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 38
กลุ่มเป้าหมายอายุ 31-40 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 24 คนคิดเป็ นร้อยละ 24 กลุ่มเป้าหมาย
อายุ41-50 ปี ตอบแบบสอบถามจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 8 ไม่มีกลุ่มเป้าหมายอายุ51 ปี ขึน้ ไป
ตอบแบบสอบถามเลยคิดเป็ นร้อยละ 0

ภาพประกอบ 16 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 1 และ 2
ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่ากว่ามัธยมและวุฒิมธั ยมต้นตอบแบบสอบถามเลยคิดเป็ นร้อยละ 0มี
กลุ่มเป้าหมายวุฒิมัธยมปลายตอบคาถามจานวน 25 คนคิดเป็ นร้อยละ 25 กลุ่มเป้าหมายวุฒิ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 72 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 72 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายวุ ฒิ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ต อบ
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แบบสอบถามจานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 3 เงินเดือนต่ากว่า10000ตอบแบบสอบถามคิดเป็ นร้อย
ละ 0 มีกลุ่มเป้าหมายเงินเดือน 10000-15000 ตอบแบบสอบถามจานวน 22 คนคิดเป็ นร้อยละ22
มีกลุ่มเป้าหมายเงินเดือน 15000-25000 ตอบแบบสอบถามจานวน 57 คนคิดเป็ นร้อยละ57 มี
กลุ่ม เป้าหมายเงิ นเดื อ น 25000-35000 ตอบแบบสอบถามจ านวน 13 คนคิดเป็ นร้อ ยละ13 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายเงิ น เดื อ นมากกว่ า 35000 ตอบแบบสอบถามจ านวน 8 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 8

ภาพประกอบ 17 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 3 และ 4
ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เล่นเกมคิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุ่มเป้าหมายเล่นเกม 100 คนคิดเป็ น
ร้อ ยละ 100 ไม่ มี ก ลุ่ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมต่ า กว่ า 1ปี ตอบแบบสอบถามคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมมา 1-2 ปี ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ12 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมมา 2-3 ปี ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ20 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกมมา 3-4 ปี ตอบแบบสอบถามจ านวน 25 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ25 มี
กลุ่ม เป้า หมายที่ เ ล่น เกมมากกว่ า 4 ปี ต อบแบบสอบถามจ านวน 43 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 43 มี
กลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมต่ากว่า1ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เล่นเกม 1-2 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 19 คนคิดเป็ นร้อยละ19 มีกลุ่มเป้าหมายที่
เล่นเกม 2-3 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 41 คนคิดเป็ นร้อยละ41 มีกลุม่ เป้าหมายที่เล่น
เกม 3-4 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 34 คนคิดเป็ นร้อยละ34 มีกลุม่ เป้าหมายที่เล่นเกม
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 6
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ภาพประกอบ 18 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 5 และ 6
มีกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม PC ตอบแบบสอบถามจานวน 84 คนคิดเป็ นร้อยละ41.58 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกม Mobile ตอบแบบสอบถามจ านวน 70 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ34.65 มี
กลุ่ม เป้า หมายที่ เ ล่ น เกม Console ตอบแบบสอบถามจ านวน 48 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ23.76 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกม FPS ตอบแบบสอบถามจ านวน 82 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ31.06 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกม MOBA ตอบแบบสอบถามจ านวน79 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ29.92 มี
กลุ่ม เป้าหมายที่เ ล่นเกม MMORPG ตอบแบบสอบถามจานวน 42 คนคิดเป็ นร้อยละ15.91 มี
กลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกม Open World ตอบแบบสอบถามจานวน 35 คนคิดเป็ นร้อยละ13.26 มี
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ล่ น เกม City Build ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ9.85

ภาพประกอบ 19 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 7 และ 8
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ไม่มีกลุม่ เป้าหมายที่ไม่ใช้บริการ E-sport Community คิดเป็ นร้อยละ 0 มีกลุม่ เป้าหมายที่
ใช้ บ ริ ก าร E-sport Community 100 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ง าน EsportCommunity ต่ า กว่ า 1ชั่ วโมงต่ อ วั น ตอบแบบสอบถาม 24 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24 มี
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน E-sport Community 1-2 ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 39 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ39 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ง าน E-sport Community 2-3 ชั่ วโมงต่ อ วั น ตอบ
แบบสอบถามจานวน 35 คนคิดเป็ นร้อยละ35 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน E-sport Community 3-4
ชั่วโมงต่อวันตอบแบบสอบถามจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ2 และไม่มีมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน Esport Community มากกว่ า 4 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ตอบแบบสอบถามจ านวน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 0

ภาพประกอบ 20รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 9 และ 10
มีกลุม่ เป้าหมายที่ใช้ Function ตามข่าวเกี่ยวกับเกม ตอบแบบสอบถามจานวน 76 คนคิดเป็ นร้อย
ละ22.55 มีกลุ่มเป้าหมายที่ดูไลฟ์ สตรีมโชว์การเล่นและสอนเทคนิคตอบแบบสอบถามจานวน88
คนคิดเป็ นร้อยละ26.11 มีกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามการสอนเทคนิคส่วนตัวของผูเ้ ล่นหรือแอดมิ
นตอบแบบสอบถามจานวน 51 คนคิดเป็ นร้อยละ15.13 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทัวร์นา
เม้นแข่งขันต่างๆ ตอบแบบสอบถามจานวน34 คนคิดเป็ นร้อยละ10.09 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน
Function อื่นๆสรุ ปได้ว่า ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนในเกมตอบแบบสอบถามจานวน 23 คนคิดเป็ น
ร้อยละ6.82 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน Function อื่นๆสรุ ปได้ว่า ใช้เพื่อหาเพื่อนเล่นเกมด้วยตอบ
แบบสอบถามจานวน 48 คนคิดเป็ นร้อยละ14.24 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน Function อื่นๆสรุป
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ได้ ว่ า ใช้ เ พื่ อ ขายของในเกมด้ ว ยตอบแบบสอบถามจ านวน 17 คนคิ ด เป็ นร้อ ยละ5.04

ภาพประกอบ 21 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 11
มีกลุ่มเป้าหมายสนใจที่ใช้ Function ให้ทาง Community จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่
ให้พดู คุยแลกเปลี่ยนกันและมีการจัด meeting ให้ตอบแบบสอบถามจานวน 68 คนคิดเป็ นร้อยละ
22.01 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้มีการจัดการฝึ กซ้อมแบบทีมให้ตอบแบบสอบถามจานวน43 คน
คิดเป็ นร้อยละ13.92 มีกลุม่ เป้าหมายที่สนใจการจัดแข่งขัน E-sport ตอบแบบสอบถามจานวน 87
คนคิดเป็ นร้อยละ28.16 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้มีการจัด Event เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัว
เกม จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม ตอบแบบสอบถามจานวน79 คนคิดเป็ นร้อยละ 25.57 มีกลุม่ เป้าหมาย
ที่สนใจระบบ tracking score ให้กบั สมาชิกที่สมัครVIP ตอบแบบสอบถามจานวน 32 คนคิดเป็ น
ร้อยละ10.36

ภาพประกอบ 22 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 12
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มีกลุ่มเป้าหมายสนใจที่ใช้ Function ให้ทาง Community จะเป็ นคนกลางในการหาพืน้ ที่
ให้พดู คุยแลกเปลี่ยนกันและมีการจัด meeting ให้เป็ นพิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 22 คนคิด
เป็ น ร้อ ยละ22 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส นใจให้มี ก ารจั ด การฝึ ก ซ้อ มแบบที ม ให้เ ป็ น พิ เ ศษตอบ
แบบสอบถามจานวน14 คนคิดเป็ นร้อยละ14 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจการจัดแข่งขัน E-sport เป็ น
พิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 29 คนคิดเป็ นร้อยละ29 มีกลุม่ เป้าหมายที่สนใจให้มีการจัดEvent
เกี่ยวกับ E-sport เช่น เปิ ดตัวเกม จัดสัมนาเกี่ยวกับเกม เป็ นพิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 26
คนคิดเป็ นร้อยละ26 มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจระบบ tracking score ให้กบั สมาชิกที่สมัคร VIP เป็ น
พิเศษตอบแบบสอบถามจานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 9

ภาพประกอบ 23 รูปภาพกราฟแสดงอัตราส่วนของคาตอบของแบบสอบถามข้อที่ 13
ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช้บริการ E-sport Community ที่กล่าวมาข้างต้น คิดเป็ นร้อยละ0
และมีกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ E-sport Community ที่กล่าวมาข้างต้น 98 คนคิดเป็ นร้อยละ
98 โดยจากการวิเคราะห์และสรุปรวมแบบสอบถามทัง้ หมด กล่าวได้ว่ากลุม่ เป้าหมายของงานวิจยั
มีการยอมรับ Function ของ Phototype A และ Function ของ Phototype A นัน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าที่ใช้งาน E-sport Community และอยู่ในวงการ E-sport ในประเทศไทย
สรุ ปว่างานวิจัยนีไ้ ด้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี ้ 1. ผูว้ ิจัยได้ศึกษาความต้องการของ ESport Community ในปั จจุบัน และได้ทราบถึงการมีอยู่ของ E-sport Communityจากการทาใน
ขัน้ ตอนที่ 1
2. ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาปัจจัยและความต้องการใน E-Sport Community จากขัน้ ตอนที่ 1 และ2
เพื่ อออกแบบ E-Sport Community ในขั้ น ตอนที่ 3 2.1 ผู้ วิ จั ย ทราบถึ ง ปั จจั ย ของ E-
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SportCommunity ได้จากการทาขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 2.2 ผูว้ ิจยั ทดลองสร้าง E-Sport Community
ขึน้ มาในขัน้ ตอนที่ 3 2.3 โดยผูว้ ิจัยหวังว่าการทาแบบสารวจในขัน้ ตอนที่ 4 จะสามารถยืนยันผล
การยอมรับและเป็ นต้นแบบการผลักดันและพัฒนา E-Sport Community ในไทยต่อไปได้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ การศึกษาและพัฒนารูปแบบ E-Sport Community ในบริบท
ของประเทศไทย
ผู้วิ จัย ได้พ บว่ า กลุ่ม เป้า หมายมี จ านวนชั่ว โมงเฉลี่ ย ในการเล่น เกมที่ ม า กขึ น้ กว่ า ใน
เอกสารอ้างอิง ของ ดาริกา ไตรวัฒ นวงษ์( 2555:6) ที่กล่าวว่า ทาการวิจัยและพบว่ านัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัย อายุ 18-24 ปี ในกรุงเทพส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 1-2 ชั่วโมง และ
ยังมีเหตุผลในการเล่นเกมที่มากกว่าการพักผ่อน และการหาความสนุกสนุกสนาน ทาให้รูว้ ่าคนใน
สังคมตอนนีน้ นั้ หันมาสนใจ E-Sport จริงจังมากขึน้ และมอง E-sport เป็ นมากกว่ากิจกรรมยาม
ว่าง ผูว้ ิจยั พบว่าในปัจจุบนั กลุม่ เป้าหมายมีความตัง้ ใจในการเล่นเกมด้วยเหตุผลที่หลายหลายมาก
ขึน้ แต่ยงั คงมีเหตุผลที่สอดคล้องมาจากเอกสารอ้างอิงของ ภคภรลุ่ม เพชรมงคล(2557:9) คือการ
เล่นเกมคือความสนุกสนาน การแบ่งปั นสาระในการเล่นเกม การแสวงหาสาระในการเล่นเกม
รวมถึงการติดต่อกับผูอ้ ่ืนในการเล่นเกมและในปั จจุบันกลุ่มเป้าหมายยัง แสดงให้เห็นถึง ความ
ต้องการของผูเ้ ล่นเกมกับการสร้างสังคมติดต่อกับผูเ้ ล่นคนอื่นและต้องการสาระจากตัวเกมมากขึน้
ไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความสนุก ตามเอกสารงานวิจัยที่อา้ งอิง จากการวิจยั ของผูว้ ิจัยจะพบว่าข้อสรุ ป
ของงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558:บทคัดย่อ)ที่พบว่าส่วนผสมทาง
การตลาดสาหรับธุรกิจบริการทัศนคติการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและรู ป แบบการดาเนินชีวิตมี
ผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของคนในกรุงเทพฯดังนัน้ จากพฤติกรรมดังกล่าวจะบอกได้ว่า
ไม่ได้มีแค่ตัวเกมเท่านัน้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่น แต่รวมไปถึงปั จจัยอื่นๆและส่วนผสมทางการ
ตลาดสาหรับธุรกิจบริการด้วย นัน้ ตรงตามงานวิจยั กล่าวคือจากงานวิจยั พบว่ากลุม่ เป้าหมายส่วน
ใหญ่ใช้งาน E-sport มากกว่าแค่การเล่นเกม มีทั้งการใช้งาน Community และอื่นๆ ซึ่งสื่อได้ว่า
เป็ นปั จจัยที่นอกเหนือจากตัวเกมที่ทาให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเล่นเกม ในด้านของ Community
ผูว้ ิจยั พบว่างานวิจยั นัน้ สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิงของ Muniz&O’Guinn(2001:Unpage)ที่กล่าว
ว่าชุมชนออนไลน์ประกอบด้วย 3องค์ประกอบหลักดังนี ้ 1.การรับรูว้ ่าเป็ นพวกเดียวกัน คือมีความ
เชื่ อ มโยงกัน ในกลุ่ม ต่ า งจากคนนอกกลุ่ม 2.การมี ป ระเพณี ห รื อ มี พิ ธี ก ารร่ว มกัน จะก่ อ ให้เ กิ ด
วัฒนธรรมและจิตสานึกร่วมกัน3.ความรูส้ กึ ในการมีความรับผิดชอบด้านศีลธรรมและ กฏระเบียบ
โดยรวมของชุ ม ชนและสมาชิ ค แต่ ล ะราย เนื่ อ งจากการส ารวจและทดลองสร้ า ง E-
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sportCommunity ขึน้ มานัน้ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบตามที่งานวิจัยข้างต้นได้กล่าวมาทั้งหมด
ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่างานวิจยั สอดคล้องกับเอกสารนี ้ ผูว้ ิจยั ได้พบว่างานวิจยั นัน้ ได้สอดคล้องกับ ภควัต
เจริญลาภ (2017) กล่าวว่า คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬา E-sport นัน้ มีในบางประเทศ เช่น
ประเทศมหาอานาจต่างๆ และในประเทศที่ E-sport เป็ นที่ยอมรับ เช่นเกาหลีใต้ รวมไปถึง ใน
ประเทศไทยด้วยซึ่งเกิดจากการเริ่มมีนักกีฬา E-sport และ Steamer เพิ่มมากขึน้ และได้รบั การ
ประกาศให้เป็ นกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จึงทาให้ปัจจุบนั E-sport ในประเทศไทยมี
คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และยังกล่าวต่ออีกว่า มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬา E-Sport ในไทย
มีมลู ค่าเพิ่มมากขึน้ ทุกปี จากทัง้ ผูส้ นับสนุน และงบจากรัฐบาลเพราะเห็นว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
โอกาสเติบโต และสร้างรายได้ ชื่อเสียงให้กบั ประเทศได้ ซึ่งในปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์สื่อได้ว่า
วงการ E-sport ของไทยนัน้ เติบโตอย่างมาก และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศษฐศาสตร์สอดคล้อง
กับงานวิจยั ดังกล่าวจริงๆ
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผูว้ ิจัยมีขอ้ เสนอแนะถึงผูท้ ่ีจะทาการวิจัยทางด้าน E-sport ต่อดังนี ้ อ้างอิง
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่วงการ E-sport มีการเติบโตที่สงู ขึน้ เรื่อยๆ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควร
จะมุ่งเป้าไปศึกษาทางด้านเทคโนโลยีท่ีจะสามารถนามายกระดับของ E-sport ได้ และยังคงต้อง
ทาการสารวจพฤติกรรมใหม่ๆของกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้งาน E-sport ในแง่ต่างๆทัง้ การเล่นเกม หรือ
การสร้างอาชีพ เพราะนอกจากในปั จจุบนั วงการเติบโตเร็วมากๆ ทาให้มีขอ้ มูลใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ รวม
ไปถึงพฤติกรรมใหม่ๆของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ ยังรวมไปถึงเป้าหมาย และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลา หรือเพิ่มมากขึน้ ตามเทคโนโลยีและความสามารถ
ของตัว E-sport ทัง้ นีย้ ังต้องคานึงถึงปั จจัยภายนอกให้มาก ทัง้ ตลาด E-sport ของประเทศเพื่อน
บ้าน หรือตลาด E-sport ของโลก ส่งที่สาคัญที่สดุ คือจะต้องตอบสนองความได้อย่างตรงจุด

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม
C.carver. (1999, march). Building a virtual community for a tele-Learning environment. IEEE

Communications Magazine, 37(3), 114-118.
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/751507/authors#authors
Dennis, A. R., Pootheri, S. K., & Natarajan, V. L. (1998). Lessons from the Early Adopters of
Web Groupware. Journal of Management Information Systems, 14(4), 65-86.
Fernandes, G. (2019). Navigating the World’s Fastest-Growing Games Market: Insights into
Southeast Asia. https://newzoo.com/insights/articles/navigating-the-worlds-fastestgrowing-games-market-insights-into-southeast-asia/
Gupta, S., & Kim, H.-W. (2004). Virtual Community: Concepts, Implications, and Future
Research Directions; tables fit onto one page.
Hagel, J. (2000, february). Net gain: Expanding markets through virtual communities.
Journal of Interactive Marketing, 31(1), 55-65.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)15206653(199924)13:1%3C55::AID-DIR5%3E3.0.CO;2-C
Hamari, J., Sjöblom,M. . (2017). What is eSports and why do people watch it? Internet
research, 27(2), 1-34.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686182.
Muniz, A. M., Jr., & O'Guinn, T. C. (2001). Brand Community. Journal of Consumer
Research, 27(4), 412-432.
newzoo. (2019). Newzoo Global Esports Market Report 2019 | Light Version.
https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-esports-market-report2019-light-version/
Onlinestation.by.TRUE. (2561). ครัง้ แรกของวงการ eSports มืออาชีพ ในศึก RoV Pro League
Season 1 presented by TrueMove H พร้อมเงินรางวัลสูงสุดในประเทศไทย.
https://www.online-station.net/mobile-gameงค/view/105799
S.Faraj, L. S. (1997). Atheism, sex, and databases: The net as a social technology. Culture
of the Internet, 1(1), 35–51. https://psycnet.apa.org/record/1997-08437-001

64
Thisisgamethailand. (2017). ตลาดเกมไทยมีขนาดใหญ่และคึกคักที่สดุ ใน SEAอนาคตและการ
เติบโตจากยุคพีซีออนไลน์สมู่ ือถือ. www.thisisgamethailand.com/content/ตลาดเกมไทย
มีขนาดใหญ่และคึกคักที่สดุ ใน-SEA.html
Wagner, M. G. (2006). On the Scientific Relevance of eSports
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54196160/On_the_Scientific
_Relevance_of_eSports.pdf?response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DOn_the_Scientific_Relevance_of_eSports.p
df&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200306%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200306T131609Z&X-AmzExpires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-AmzSignature=6ef764e34d198f2c0e22b58ff2b043d8d0c629713818c545a2961d8df08f
93ce
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ.์ (2561). อนาคตของอีสปอร์ตในประเทศไทย. สานักวิชาการ สานักงาน
เลขาธิการ สภาผูแ้ ทนราษฎร, 1(1), 1-10.
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/hi2561-073.pdf
ไทยรัฐออนไลน์. (2560). เกมเมอร์ไทยเฮ! บอร์ด กกท. บรรจุ ‘E-Sport’ เป็ นกีฬาเพื่อการแข่งขัน์
ประกอบตรแล้ว. www.thairath.co.th/content/1018271
ดาริกา ไตรวัฒนวงษ์. (2555). ผลกระทบจากพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญา
ตรีในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยเกษตร, กรุงเทพฯ.
ธนพัทธ์ เอมะบุตร. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ปี 2558. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
ผูจ้ ดั การออนไลน์. (2562). อินโฟเฟดจัดลีกอีสปอร์ตระดับมหาวิทยาลัยครัง้ แรกในประเทศไทย.
https://mgronline.com/game/detail/9620000005577
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). คาศัพท์. http://www.royin.go.th/dictionary/
ภคภร ลุม่ เพชรมงคล. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการความตัง้ ใจเล่นเกมส์ดว้ ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริโภคในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร.
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

65
ภควัต เจริญลาภ. (2560). ศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬาอีสปอร์ต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต ).
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3001/3/phakawat_char.pdf
วราภรณ์ ลิม้ เปรมวัฒนา และ กันตภณ ธรรมวัฒนา. (2560). พฤติกรรมในการเล่นเกมกระดานและ
องค์ประกอบของปัจจัยทางด้านผลกระทบจากการเล่นเกมของวัยรุน่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจยั สังคม, 40(2), 107-132. https://so04.tcithaijo.org/index.php/socialresearchjournal/article/download/90922/91676/

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

วรภพ วิทยาพิภพสกุล
27 เมษายน 2539
กรุงเทพฯ
99/267 อาคารวิลล่าสาทร คลองต้นไทร คลองสาน กทม 10600

