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โครงการศึกษา E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการก ากับดูแล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ส ารวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งด าเนินการในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ถึงมกราคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของเด็กติดเกม เส้นทางการเป็น
นักกีฬา E-Sports อาชีพ ความคิดเห็นต่อแนวทาง มาตรการก ากับดูแลเด็กติดเกม รวมถึงการส่งเสริมให้ E-Sports 
เป็นทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบการเล่นเกม โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง 
การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์และน าเสนอผลศึกษาต่อไป 

โครงการส ารวจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากหลายแหล่ง ท้ังบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีสามารถส าเร็จลุล่วงลงได้ก็ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
คณะท างานจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คณาจารย์และนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าท่ีท้ังระดับบริหารและปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายส าคัญคือนักเล่นเกม นักกีฬา E-Sports  และพ่อแม่ผู้ปกครอง ท่ีให้สัมภาษณ์กับ
เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ ในการน าไปขยายผลเพื่อกระตุ้นเตือนให้ภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการดูแล จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ที่มาของโครงการ 

E-Sports หรือ Electronic Sports หมายถึงกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการ
เล่นเกมแบบเดิม ๆ ท่ีมีเพียงการแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงชัยชนะ (ธนาคาร เลิศสุดวิชัย, 2560) ไปสู่การแข่งขันใน
ระดับท่ีมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยปัจจุบัน E-Sports มีสถานะเป็นกีฬารูปแบบหนึ่งหากแต่ต่างจากกีฬา
ท่ัวไปตรงท่ีผู้เล่นจะท าการแข่งขันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการเช่ือมต่อกันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
โดยไร้ข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย รวมถึงข้อจ ากัดด้านเพศ และอายุ ท้ังในประเภทบุคคล และประเภททีม มีการ
จัดการแข่งขันอย่างแพร่หลายท้ังในรูปของทัวร์นาเมนต์ และลีก ต้ังแต่ระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ ไปจนถึงระดับ
มืออาชีพ โดยมีเป้าหมายคือแชมป์และเงินรางวัล ท าการแข่งขันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ภายใต้กฎ กติกา
ท่ีก าหนด (“About E-Sports”, n.d.) 

E-Sports ได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศช้ันน าอย่างสหรัฐอเมริกา, 
เกาหลีใต้, จีน และรัสเซีย ท่ีนอกจากจะให้การยอมรับ E-Sports ในฐานะของการเป็นกีฬาแล้วยังให้การ
ยอมรับในการเป็นอาชีพ ท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคง (Mecurlar, 2561) ในปี 2008 มีการก่อต้ังองค์กร       
E-Sports ระหว่างประเทศขึ้นภายใต้ช่ือ “สหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ (International E-Sports Federation 
หรือ IeSF)” จากการรวมกันของสมาชิกสมาคมอีสปอร์ต 9 ประเทศ ท้ังยุโรป และเอเชีย ได้แก่ เดนมาร์ก 
เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เวียดนาม และไต้หวัน ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 50 
ประเทศ กระจายอยู่ตามทวีปต่าง ๆ ท่ัวโลก ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี (“Member Nations”, n.d.) ซึ่ง
ไทยเองเป็นหนึ่งในนั้น โดยสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยถือก าเนิดขึ้นในปี พ .ศ. 2556 (“ประวัติความ
เป็นมาของสมาคม”, ม.ป.) โดยใช้ช่ือว่า “สมาคมไทยอีสปอร์ต” (Thailand E-Sports Association: TESA)  

จากความพยายามตลอด 4 ปีเต็มของสมาคมไทยอีสปอร์ต ในการผลักดันให้ E-Sports ได้รับการ
ยอมรับในฐานะชนิดกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้อนุมัติรับรองให้ E-Sports เป็นชนิดกีฬาท่ี
สามารถจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  หลังจากท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2560) จากนั้นทางสมาคมฯ ได้
ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับท าการเปล่ียนช่ือสมาคม จากสมาคมไทยอีสปอร์ต เป็น “สมาคม
กีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (Thailand e-Sport Federation หรือ TESF)” เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
(ธตรฐ จีรัญพงษ์, 2561) โดยมีภารกิจส าคัญคือ การผลักดันวงการ E-Sports ให้ก้าวสู่ระดับสากล ก ากับดูแล
เกี่ยวกับ E-Sports รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬา E-Sports ภายในประเทศ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวได้ว่า ปี 2560 ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของวงการ E-Sports ในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามแม้ E-Sports ในบ้านเราจะได้รับการยอมรับในบทบาทของการเป็นกีฬามากขึ้น และมี
ความพยายามท่ีจะแยกนักกีฬา E-Sports ออกจากเด็กติดเกม แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ แม้ประเทศไทย 
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จะมีเหล่าเกมเมอร์กว่า 10 ล้านคน แต่พบว่ามีไม่ถึง 1 แสนคนท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports (“10 เหตุผล! ท าความ
รู้จักกีฬา ‘E-Sports’”, 2560) ขณะท่ีมุมมองของผู้ใหญ่ต่อการเล่นเกมออนไลน์ยังคงเป็นส่ิงท่ีไร้สาระ เสียเวลา 
จนท าให้เด็กบางกลุ่มถูกมองว่าเป็นเด็กติดเกม และหากถามถึงแนวทางการป้องกันในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ การท าส่ิงนี้ดูจะเป็นไปได้ยาก จากผลการส ารวจออนไลน์ของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้เผยให้เห็นว่า เด็กไทยมีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต โดยเล่นอินเทอร์เน็ต 35 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ และพบว่ามีโอกาสเส่ียงภัยจากออนไลน์ถึง 60% โดยภัยออนไลน์ท่ีพบมากท่ีสุด 4 ประเภท คือ 
Cyber bullying (49%), การเข้าถึงส่ือลามกและพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ (19%), ติด
เกม (12%) และการถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า (7%) (“ดีป้าเผยผลส ารวจพฤติกรรมออนไลน์”, 2561) 
 นอกเหนือจากการเป็นเด็กติดเกม การเล่นเกมเป็นเวลานานยังส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพ อาทิ 
อาการปวดหลัง ปวดหัว และอ่อนเพลีย นอกจากนี้เนื่องจากกลุ่มคนท่ีเล่นเกมส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่นอายุ
ระหว่าง 13 - 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีก าลังมีพัฒนาการ การเล่นเกมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อพัฒนาการ รวมถึง
การแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการท าส่ิงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ จาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง (“10 เหตุผล! ท าความรู้จักกีฬา ‘E-Sports’”, 2560) ทางด้าน  
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต แสดงทัศนะท่ีน่าสนใจว่า เป็นวาทกรรมท่ีสวยหรูเกินไปท่ี
จะบอกว่า E-Sports คือฮีโร่ ท่ีจะมาพลิกโฉมเด็กติดเกมให้กลายเป็นนักกีฬามืออาชีพ ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียง
และรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก า และยังมองว่าการส่งเสริมการเล่น E-Sports เป็นการผลิตซ้ าวาทกรรมเด็ก     
ติดเกมให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศชัดเจนว่า “การติดเกม” เป็นความ
ผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง  ซึ่งคนท่ีเป็นโรคนี้จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเอง อาทิ ไม่สามารถกิน
นอน หรือท างานได้ตามปกติ และมีปฏิกิริยาก้าวร้าว รุนแรง  และจากการท่ีบ้านเราหันมาส่งเสริมการเล่น  E-
Sports ก็พบว่า มีจ านวนเด็กติดเกมเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว (อภิวรรณ เสาเวียง, 2561) เช่นเดียวกับทางด้านของ 
น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่า เด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมและอาการเสพติด
เกมจะมีโรคร่วมทางจิตเวช เช่น โรคสมาธิส้ัน โรคด้ือต่อต้าน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า นอกจากนี้ยังน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อาทิ พฤติกรรมการโกหก ขโมยเงิน เล่นการพนัน และหนีเรียน (ชมนภัส วัง
อินทร์, 2560)  

ธุรกิจเกมออนไลน์เติบโตไปพร้อมกับจ านวนผู้เล่นท่ีเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันถือเป็นตลาดท่ีค่อนข้างใหญ่  
โดยทางผู้ผลิตจะมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
เหล่าเกมเมอร์ ในการแข่งขันนอกเหนือจากฝีมือของผู้เล่น อุปกรณ์เองก็ถือเป็นส่ิงส าคัญ  นอกเหนือจากการ
อ านวยความสะดวกในการเล่นเกมท าให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้น รวมถึงการยกระดับการเล่นเกม ยังสามารถ
สร้างความได้เปรียบระหว่างการเล่นได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายชนิด และหลายรูปแบบ ซึ่งมีราคาสูง
เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ปกติท่ีใช้งานท่ัวไป โดยอุปกรณ์หลัก ๆ มีดังนี้ เม้าส์ Gaming Gear คีย์บอร์ด Gaming 
Gear แผ่นรองเม้าส์ Gaming Gear และเก้าอี้ Gaming Gear (“อุปกรณ์ Gaming”, ม.ป.ป) กล่าวได้ว่าแม้ใน
การดาวน์โหลดเกมบางเกมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ หากไม่เติมเงินจะมี
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โฆษณามารบกวน ท าให้อรรถรสในการเล่นเกมลดลง และมีส่ิงยั่วยุต่าง ๆ ให้ต้องเสียเงินเพิ่ม หากเติมเงินเพื่อ
ซื้อไอเทมก็จะมีความได้เปรียบมาก มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการเสียเงินจ านวนมากเพื่อใช้ในการซื้อของใน
เกม เช่น ในต่างประเทศมีเด็กสาวเสียเงินจ านวน 46,000 เหรียญ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 1.4 ล้านบาท ให้กับ
เกม Game of Fire Age หรือกรณีเด็กชายอายุ  13 ปี ท่ีใช้บัตรเครดิตของคุณพ่อเติมเงินในเกมต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น Nova 3, Gun Bros 2, Gun Builder, Infinity Bland และ Plant vs Zombies เป็นจ านวนเงิน 
4,500 เหรียญ หรือราว 1.4 แสนบาท เป็นต้น (TF_TenEvolution, 2561) หรืออย่างกรณีของเด็กอายุ 19 ปี 
ท่ีเสียเงินเติมเกมไปกว่า 4 แสนบาท ให้กับเกม Star Wars: Battlefront 2  ซึ่งเป็นเกมท่ีได้มีการน าระบบ 
micro-transaction หรือระบบเติมเงินในเกมท่ีท าให้ผู้เล่นต้องเสียเงินเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ มาใช้ ผ่านการซื้อไอเทม
ต่าง ๆ ในเกม โดยระบบ micro-transactions สามารถพบเจอได้ท่ัวไปในเกมออนไลน์ท้ังเก่าและใหม่ เพื่อโน้ม
น้าวให้ผู้เล่นยอมควักกระเป๋าจ่ายแม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม (“เด็กอายุ 19 เผยเคยเสียเงินเติมเกม”, 
2560) ส าหรับช่องทางในการช าระเงินมีอยู่หลายช่องทางให้เลือก ท้ัง AirPay 7-Eleven แอปพลิเคช่ัน และ
เครือข่ายมือถือ 

 นอกจากนี้ในการเข้าถึงบริการเกมออนไลน์อุปกรณ์เป็นอีกส่วนท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากบางเกมมี
การระบุสเปคของอุปกรณ์ท่ีรองรับ เช่น ในการเล่นเกมอบาวาออนไลน์ รองรับ CPU dual-core แรม 1 G ขึ้น
ไป และต้องมีพื้นท่ีว่างใน RAM มากกว่า 300 MB หากเป็นการเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ Android 
จะต้องมีเวอร์ช่ัน 4.1 ขึ้นไป และต้องมีพื้นท่ีว่างในโทรศัพท์เพียงพอ (“About in-game controls”, n.d.)  
หรือเกม FIFA Online ท่ีก าหนดไว้ว่าอย่างน้อยระบบปฏิบัติการ Window XP CPU: Intel i3 3.0 GHz หรือ
สูงกว่า , AMD A8 หรือ FX 6300 RAM 4 GB Graphic card Nvdia GTX750 หรือใหม่กว่า , Radeon HD 
Series 7700 หรือใหม่กว่า และ DirectX version X9.0 C (“ดาวน์โหลดและติดต้ัง FO3”, 2561) เป็นต้น 
หากอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่มีสเปคต่ ากว่าท่ีก าหนดก็ไม่สามารถท่ีจะเล่นเกมนั้นได้  
 หากถามถึง “ด้านดี” E-Sports น าไปสู่การเกิดอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ และเติบโตได้ในวงการ 
E-Sports ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา E-Sports นักพากย์เกม (Game Caster) หรือผู้บรรยายการแข่งขัน เจ้าของ
สถานท่ีใช้จัดการแข่งขัน นักออกแบบเกม ผู้ดูแลเกม (Game Master) และคนเบื้องหลังในทีมอีกหลายหน้าท่ี 
ได้แก่ ผู้จัดการทีม โค้ช นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีในทีม (“จาก E-Sport ในไทย ต่อยอดสู่ธุรกิจการศึกษา”, 
ม.ป.) โดยเฉพาะอาชีพนักกีฬา E-Sports ท่ีนอกจากจะสร้างรายได้อย่างมหาศาล ยังน ามาซึ่งช่ือเสียงอีกด้วย 
ตัวอย่างนักกีฬา E-Sports อาทิ Jabz หรือ นายอนุชา จิระวงศ์ ในวัย 19 ปี ได้รับเงินรางวัลสะสมกว่า 7.1 
ล้านบาท จากการแข่งขัน 35 รายการ โดยอยู่ในอันดับ 348 ของโลก และ Jinny หรือ นางสาวสรินทร 
วโนทยานชัย อายุ 27 ปี นักกีฬาหญิงในไทยท่ีได้รับเงินรางวัลรวมมากท่ีสุด โดยเธอได้รับเงินรางวัลสะสมกว่า 
1.94 แสนบาท จากการแข่งขัน E-Sport ท้ังส้ิน 15 รายการ (เหมียวตะปู, 2561) และเนื่องจากเกิดอาชีพใหม่
ท าให้มหาวิทยาลัยช้ันน าท้ังในและต่างประเทศหลายแห่งเริ่มมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ  
E-Sports อาทิ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(“จาก E-Sport ในไทย ต่อยอดสู่ธุรกิจการศึกษา”, ม.ป.) 
 ส าหรับในแง่มุมของธุรกิจการเติบโตของวงการ E-Sports ท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้  โดยธุรกิจไทยท่ีจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่  
(ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, 2561)  
 1) ธุรกิจท่ีใช้สปอนเซอร์ในการสร้างแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากรายได้
หลักจากวงการ E-Sports นั้นมาจากสปอนเซอร์  
 2) ธุรกิจอุปกรณ์ต่อพ่วงเกม และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากมีการผลิตสินค้าส าหรับนักกีฬา   
E-Sports และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จะกลายเป็นสนามซ้อมของนักกีฬา E-Sports และอาจน าไปสู่ธุรกิจย่อย 
อืน่ ๆ เช่น การจ าหน่ายเส้ือทีมกีฬา E-Sports รวมถึงของท่ีระลึกจากทีม 

3) ธุรกิจท่องเท่ียว E-Sports สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแฟนกีฬา E-Sports 
ให้เข้ามาท่องเท่ียวและเยี่ยมชมประเทศไทยมากขึ้นได้ ผ่านการจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ เช่น มหกรรม   
E-Sports และดิจิทัลคอนเทนต์ 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบท้ังด้านท่ีเป็นบวกและ
ลบ ค าถามส าคัญคือ สังคมไทยควรปรับตัวอย่างไร ควรมีการก าหนดขอบเขต รวมถึงมาตรการท่ีจะกระตุ้น
เตือนสังคม รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไร เพื่อลดทอนปัญหา 
หรือผลกระทบท่ีพบในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการปิดกั้นโอกาส หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการพัฒนา 
E-Sports ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้
ก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อเรื่อง “E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการก ากับดูแล” 
ขึ้น เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ประกอบการพิจารณาแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเป็นข้อเสนอแนะ และกระตุ้นเตือน
สังคมให้มีความเข้าใจ ความตระหนักต่อแนวทางดังกล่าวร่วมกันต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของเด็กติดเกม จากนักเล่นเกมและพ่อแม่ผู้ปกครอง 
2) เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจ และการเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports และการปรับเปล่ียนสถานะ

จากผู้เล่นเกมไปสู่การสถานะนักกีฬา E-Sports ท้ังในลักษณะสมัครเล่นและอาชีพ 
3) เพื่อศึกษาเส้นทางการเข้าสู่การสถานะการเป็นนักกีฬา E-Sports ผลกระทบท่ีเกิดท้ังทิศทางบวก

และลบ รวมถึงความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ระหว่างนักเล่นเกมท่ัวไปกับนักกีฬา E-Sports 
4) เพื่อศึกษาถึงเส้นทางอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports ในปัจจุบัน 
5) เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการก ากับดูแลเด็กติดเกม รวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้ E-Sports เป็น

ทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบการเล่นเกม 
 6) เพื่อศึกษาประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

http://www.nesdb.go.th/
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ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามกรอบของวัตถุประสงค์ โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีแบบ

ผสมผสานระหว่างการศึกษาวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีส ารวจภาคสนาม และการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดขอบเขตการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ แบ่งเป็น  

1. การวิจัยเชิงส ารวจก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ  
1.1 เด็กและเยาวชน ครอบคลุมประชาชนท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13 -24 ปี ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภาคประกอบด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี 
ขอนแก่น และสงขลา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1.1.1 เด็กและเยาวชนทั่วไป  
1.1.2 เด็กและเยาวชนที่เป็นนักกีฬา E-Sports ท้ังระดับสมัครเล่นและอาชีพ 

1.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบคลุมประชาชนท่ีมีบุตร อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13 ถึง 24 ปี ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภาค 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่มหลักคือ 
2.1 ตัวแทนจากภาควิชาการ 
2.2 ตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports 
2.3 ตัวแทนในสายนักกีฬา  
2.4 ตัวแทนกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักกีฬา 
2.5 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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บทท่ี 2 
E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการก ากับดูแล 

อีสปอร์ต หรือ Electronic Sports เป็นการแข่งขันเกมเพื่อชิงเงินรางวัล สหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ
ระบุว่า E-Sports เป็นการแข่งขันที่มีเป้าหมาย คือชัยชนะจากการแข่งขันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ภายใต้
กฎ กติกาท่ีก าหนดและเป็นท่ียอมรับ (“About e-sports,” n.d.) โดยปัจจุบันจากการรับรองของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย E-Sports จึงมีสถานะเป็นกีฬารูปแบบหนึ่ง 

จากการศึกษาถึงภาพรวมของกีฬา อีสปอร์ต รวมถึงการเล่นเกม ต้ังแต่พัฒนาการในอดีตจนปัจจุบัน 
สามารถรวบรวมเนื้อหาและแบ่งเป็นประเด็นศึกษาได้ 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. พัฒนาการของกีฬา E-Sports 
2. สถานการณ์การติดเกมในภาพรวม  
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง E-Sports กับการติดเกม  
4. ผลกระทบจากการเล่นเกม 
5. แนวทางการก ากับดูแลกีฬา E-Sports และการเล่นเกม 
6. Supply Chain ในกีฬา E-Sports 

1. พัฒนาการของกีฬา E-Sports 

1.1 ความเป็นมาของ E-Sports 
การแข่งขันวีดีโอเกมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 1972 เป็นการแข่งวีดีโอเกมคอนโซล 

Spacewar ระหว่างนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด โดยรางวัลในการแข่งขันคือการได้เป็นสมาชิก 
นิตยสาร Rolling Stones เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นในช่วงปี 1980 มีการแข่งขันขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรายการ The 
Space Invaders Championship มีผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน ท าให้การแข่งขันเกมกลายเป็นท่ีสนใจของส่ือ 
มากขึ้น กระท่ังในปี 1990 บริษัทเกมช่ือดังอย่าง Nintendo และ Blockbuster ได้เริ่มเข้ามาเป็นสปอนเซอร์
ให้กับการแข่งขันเกม และในช่วงเดียวกันนั้นเอง จากการพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ตท่ีท าให้คนเข้าถึงโลก
ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย เกมพีซี จึงกลายเป็นท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยมสูงขึ้น (Bountie Gaming, 
2018) 

วัฒนธรรมการเล่นเกม รวมถึง E-Sports ในฝ่ังประเทศทางตะวันตกและตะวันออกนั้นมีพื้นฐานความ
เป็นมาต่างกัน ส าหรับฝ่ังตะวันตก ธุรกิจการเล่นเกมในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเติบโตขึ้นในยุค 1990 โดยเกมท่ี
ได้รับความนิยมในช่วงต้นคือ เกมรูปแบบยิงปืนมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง (first-person shooter : FPS) (Wagne, 
2006) จากความนิยมดังกล่าวท าให้เกิดการจัดต้ังลีกการแข่งขันเกมออนไลน์อาชีพและกึ่งอาชีพขึ้น ดังเช่น  
ลีกเกมอาชีพ Cyberathlete Professional League (CPL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน ค.ศ.1997 โดยนัก
ธุรกิจเกม Angel Munoz การแข่งขันดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็นการแข่ง E-Sports รายการใหญ่ครั้งแรก ต่อมาใน
ปี 1999 บริษัทผู้ผลิตเกม Valve ได้ออกวางจ าหน่ายเกม Counter-Strike ซึ่งกลายเป็นเกมท่ีได้รับความนิยม 
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และเป็นเกมหลักท่ีใช้ในการแข่งขัน ซึ่งส าคัญกับวงการ E-Sports ในฝ่ังตะวันตกอย่างมากจนถึงปัจจุบัน โดย
เงินรางวัลในการแข่งขันลีก CPL เมื่อปี 2011 มีมูลค่ารวมสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (“About CPL”, 
n.d.) นอกจากนั้นยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีท าให้ E-Sports เติบโตมากขึ้น อย่างการเปิดตัวเว็บสตรีมมิ่ง 
Twitch ซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E-Sports และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเกม ซึ่งหลังเปิดตัว
ได้สามปี มูลค่าของเว็บไซต์ Twitch ก็พุ่งขึ้นเป็น 970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2011 ตามตลาดท่ีเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Mitchell, 2018)  

ขณะท่ีวัฒนธรรมทางตะวันออกมีจุดเริ่มต้นท่ีประเทศเกาหลีใต้ จากช่วงกลางปี 90 ท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้
มีนโยบายพัฒนาเครือข่ายการส่ือสาร ท าให้อินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเกิดคาเฟ่อินเตอร์เน็ตหรือท่ี
เรียกว่า PC Bang จ านวนมาก ซึ่งกลายเป็นสถานท่ีผ่อนคลายของเยาวชนและคนวัยท างาน ท่ีมักมาใช้เวลาว่าง
เพื่อเล่นเกมกัน โดยเฉพาะหลังเวลาเลิกเรียนและเลิกงานและในวันหยุด (Hattenstone, 2017) ขณะท่ีเกมท่ี
เป็นท่ีนิยมในช่วงแรก ได้แก่ เกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game: MMORPG) และเกมรูปแบบวางแผน (Real Time Strategy Games: RTS) โดยในช่วง
ปลายปี 90 เกม StarCraft ซึ่งใช้ผู้เล่นจ านวนมากและเหมาะกับการแข่งขันกลายเป็นเกมท่ีได้รับความนิยม
อย่างสูง สถานีโทรทัศน์ในเกาหลีใต้เองก็พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขัน ท าให้นักกีฬา E-Sports เกม StarCraft 
ในเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับจากคนท่ัวไป และมีสถานะเช่นเดียวกับนักกีฬาอาชีพอื่น ๆ (Wagne, 2006) ท้ังนี้
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตของ E-Sports สูงมาก จากปี 2000-2008 พบว่านักกีฬา E-Sports ท่ี
ลงทะเบียนในเกาหลีใต้มีจ านวนเพิ่มข้ึน เฉล่ียร้อยละ 16.3 ต่อปี ท้ังยังมีนักกีฬาจากต่างประเทศบางคนท่ีย้าย
ไปเล่นให้กับทีมในเกาหลีใต้ด้วย (Rousse-Marquet, 2013)  

ปัจจุบัน รูปแบบของเกมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ เกมโมบา (Multiplayer 
Online Battle Arena: MOBA) ท่ีผสมผสานระหว่างเกมต่อสู้กับเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ไว้ด้วยกัน หรือท่ี
เ รี ย ก ว่ า  Action real-time strategy (ARTS)  (Bányai et al, 2018; จิ ต ติ  ศรี สิ น ธ ร า , 2 560 )  เ ช่น  
เกม Dota 2 มีรูปแบบการเล่นคือแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ังเพื่อต่อสู้กัน ผู้เล่นจะเลือกตัวละครท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกัน และร่วมมือกันท าลายฐานทัพของอีก ฝ่ังหนึ่ง (Mercular,  2561) โดยสถิ ติจากเว็บไซต์ 
esportsearnings ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเงินรางวัลจากการแข่งขัน E-Sports เฉพาะท่ีเผยแพร่ไว้ทางอินเตอร์เน็ต 
พบว่าตลอดปี 2018 เงินรางวัลจากการแข่งขัน Dota 2 มีมูลค่ารวมกว่า 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการ
แข่งขัน 161 รายการ โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 ของเงินรางวัลจากการแข่งขัน E-Sports ท้ังหมด (“Top 
Games of 2019”, n.d.) ขณะท่ีเกมอื่น ๆ ซึ่งได้รับความนิยมสูงเช่นกัน ได้แก่ League of Legends โดย
พบว่าเป็นเกมท่ีผู้ชมใช้เวลาในการชมการแข่งขันมากท่ีสุดบนเว็บไซต์ Twitch ในปี 2017 ใช้เวลารวม 274.7 
ล้านช่ัวโมง รองลงมาคือ Counter Strike 232.5 ล้านช่ัวโมง ส่วน Dota2 อยู่ในอันดับสาม 217.5 ล้านช่ัวโมง 
ขณะท่ีสถิติเวลาท่ีผู้ชมใช้กับการชมคอนเท้นท์เกี่ยวกับเกมท่ัวไป ท่ีไม่รวมการแข่งขัน E-Sports พบว่า League 
of Legends ยังอยู่ในอันดับหนึ่งเช่นเดิม ผู้ชมใช้เวลาชมรวม 742.5 ล้านช่ัวโมง อันดับสองคือ Pubg 534.6 
ล้านช่ัวโมง และ Heartstone 364.1 ล้านช่ัวโมง (Newzoo, 2018) 
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ในอนาคต คาดการณ์กันว่า E-Sports จะเติบโตมากขึ้นท่ัวโลก ท้ังในด้านมูลค่าการตลาดและจ านวน
ผู้ชม ส านักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าในปี 2022 คาดว่าจ านวนผู้ชมการแข่งขัน E-Sports ในสหรัฐอเมริกาอาจสูงถึง 
276 ล้านคน เทียบเท่ากับลีกการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL หลังจากในปี 2017 ตัวเลขจ านวนผู้ชมได้มียอด
สูงแซงหน้าการแข่งขันเบสบอลเมเจอร์ลีก (Major League Baseball) ไปแล้ว นอกเหนือจากนี้ ปัจจัยส าคัญท่ี
จะท าให้ตลาด E-Sports ขยายตัวเพิ่มขึ้นจะมาจากการสนับสนุนการแข่งขันของบริษัทส่ือขนาดใหญ่อย่าง 
Tencent ในประเทศจีน ซึ่งจีนเป็นตลาดท่ีมีผู้เล่นเกมอยู่ประมาณ 450 ล้านคน (Lam & Mak, 2018) 

1.2 E-Sports ในระดับนานาชาติ 
การแข่งขัน E-Sports อย่างเป็นทางการในระดับนานาชาติครั้งแรกของโลก คือรายการ World 

Cyber Game (WGC) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกีฬาโอลิมปิคของ E-Sports มีจุดก าเนิดจากประเทศ
เกาหลีใต้ โดยในปี 2000 ใช้ช่ือการแข่งขันว่า WGC Challenge มีผู้เข้าแข่งขัน 174 คน จาก 17 ประเทศ 
ต่อมาในปี 2001 เปล่ียนช่ือเป็น WGC หลังจากนั้นในปี 2004 ได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนให้ประเทศอื่น ๆ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ท้ังสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อิตาลี เยอรมันนี และจีน โดยหลังจากจัดการแข่งขันมาอย่าง
ต่อเนื่อง 14 ปี WGC ก็ได้ยุติบทบาทช่ัวคราวในปี 2013 อย่างไรก็ตาม ในปี 2017 บริษัท Smilegate 
Holdings ก็ได้รับสิทธิในการจัดการแข่งขัน WGC อีกครั้ง โดยได้พัฒนารูปแบบการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 
เพิ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคซึ่งจัดแข่งขึ้นในปี 2018 เพื่อคัดเลือกนักกีฬา E-Sports ระดับต้น ๆ 
ท่ีผ่านเข้ารอบ มาแข่งชิงแชมป์สนามใหญ่ในวันท่ี 18-21 กรกฎาคม 2019 ท่ีประเทศจีน (Rousse-Marquet, 
2013; “WGC 2019 Finals”, 2018) 

ส่วนการแข่งขันในระดับเอเชีย สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia) ได้ร่วมมือกับ
บริษัท Alisports โดยอาลีบาบา บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ประกาศให้ E-Sports บรรจุเป็น
กีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมปี 2018 ท่ี ผ่านมา ซึ่งจัดท่ีเมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
(Graham, 2017) ส่วนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ E-Sports ได้ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาชิงเหรียญ
รางวัลในการแข่งขันซีเกมในปีนี้ (Southeast Asian Games 2019) มีประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ โดยจะ
จัดแข่งขันกัน 6 เหรียญทอง (Ronquillo & Ansis, 2018) 

นอกจากนี้ ยังได้มีการผลักดันให้ E-Sports เป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัลในโอลิมปิกปี 2022 ท่ีจะจัดขึ้น
ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( International Olympic Committee: 
IOC) Thomas Bach ได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าว โดยให้เหตุผลส่วนหนึ่งว่าเนื้อหาท่ีรุนแรงของเกมอาจส่งเสริม
ความรุนแรงและพฤติกรรมเลือกปฏิบัติได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่านิยมของโอลิมปิก การจะบรรจุ E-Sports เป็น
การแข่งขันอย่างเป็นทางการในโอลิมปิกจึงยังเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ ท้ังนี้ สภาโอลิมปิกยังเคยระบุไว้ว่ากีฬาท่ี
จะถูกบรรจุจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่ง คือการมีองค์กรท่ีเป็นสากล มีกฎระเบียบและการควบคุมท่ีแน่นอน 
สอดคล้องกับกระบวนการของโอลิมปิก เช่น การห้ามใช้สารต้องห้าม การจัดการเกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น ซึ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการผลักดัน E-Sports ในอนาคต เพราะแม้ปัจจุบันจะมี 
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สหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ แต่การจัดการแข่งขัน E-Sports มักจะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปตามเกมท่ีใช้
แข่งขัน ซึ่งมีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นบริษัทเกม (Kasel, 2018) 

1.3 E-Sports ในประเทศไทย 
การแข่งขัน E-Sports ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ.2544 โดยได้รับอิทธิพลจากฝ่ัง

ตะวันตกและตะวันออกร่วมกัน มีการแข่งขันระดับประเทศรายการแรกคือ CS All Thailand หรือ ชิงแชมป์
เกม Counter-Strike ประเทศไทย จากนั้นจึงมีการแข่งขันอีกหลายรายการ และการคัดเลือกตัวแทนประเทศ
ไปร่วมแข่งขันในรายการ World Cyber Game ระดับนานาชาติ ขณะท่ีเกมท่ีปลุกกระแสเกมออนไลน์ใน
ประเทศไทยให้เฟื่องฟู ได้แก่ เกม Ragnarok ซึ่งแชมป์ประเทศไทยทีม Destruction ยังได้เดินทางไปแข่งขัน
และคว้าแชมป์โลก ในปี ค.ศ. 2007 มาด้วย (“E-sport ในไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน,” ม.ป.) 

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นในช่ือสมาคมไทยอีสปอร์ต เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยใน
พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้อนุมัติรับรองให้ E-Sports เป็นชนิดกีฬาท่ีสามารถจดทะเบียน
จัดต้ังสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลังจากท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎกาคม 2560 (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2560) จากนั้นทางสมาคม ฯ ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ พร้อมเปล่ียนช่ือสมาคมจากสมาคมไทยอีสปอร์ต เป็น “สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 
(Thailand e-Sport Federation หรือ TESF)” เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 (ธตรฐ จีรัญพงษ์, 2561) โดยมี
ภารกิจส าคัญคือ การผลักดันวงการ E-sports ให้ก้าวสู่ระดับสากล ก ากับดูแล รวมถึงจัดการแข่งขัน E-sports 
ภายในประเทศ และส่งนักกีฬา E-sports เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติเป็นผู้จัดการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ จากนั้นมาวงการ E-sports ในประเทศไทยจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ขณะท่ีภาคการศึกษาในประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้หันมาให้
ความสนใจกับอุตสาหกรรมเกมและ E-sports มากขึ้น โดยมีภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ E-sports รวมถึงการรับ
นิสิตนักศึกษาโควต้านักกีฬา E-sports เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังเช่น มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดวิชา 
eSport Game Study เป็นวิชาเลือกเสรี ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม E-Sports ในภาพรวม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพร่วมกับบริษัทผลิตเกม การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด เปิดสอนสาขาวิชาเกมและส่ืออินเทอร์
แอคทีฟ (ภควัต เจริญลาภ, 2561)  

อย่างไรก็ตาม แม้ E-sports จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ในภาพรวมของสังคมไทย  
E-sports ยังคงเป็นกีฬาท่ีนิยมเฉพาะกลุ่ม และยังไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไปมากนัก จากผลการ
ส ารวจของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล ระหว่างวันท่ี 25-26 กันยายน 2561 จากตัวอย่างอายุ 15 ปีข้ึนไป 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 75.26 ไม่ทราบว่า E-sports ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันเอเชียนเกมปี 
2018 ท่ีผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ัง ร้อยละ 55.63 มีความเห็นว่าการแข่งขัน  
E-sports ไม่ถือเป็นกีฬา เพราะเป็นเพียงแค่เกม กลัวว่าเยาวชนอาจเอาเวลาไปเล่นเกมมากกว่าเรียนหนังสือ 
และคิดว่ากีฬาต้องมีการออกแรง ใช้ทุกสัดส่วนในร่างกาย ส่วนร้อยละ 41.02 คิดว่าเป็นกีฬา เพราะเป็นการฝึก
สมาธิ ใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การวางแผน การท างานเป็นทีม ขณะท่ีความเห็นต่อผลกระทบของ  E-sports  
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ส่วนใหญ่มีแนวโน้มแสดงความเห็นเชิงลบ โดยร้อยละ 46.45 คิดเห็นว่าการท่ี E-sports เป็นกีฬาอาจส่งผลให้
เด็กติดเกมได้ในระดับมาก ร้อยละ 32.48 คิดว่าส่งผลค่อนข้างมาก และหากมีการสนับสนุนการแข่งขัน ร้อยละ 
63.37 คิดว่ามีผลเสีย ส่วนร้อยละ 31.84 ระบุว่าเป็นผลดี (“E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์”, 2561) จากความ
กังวลของประชาชนส่วนใหญ่ จึงเป็นหน้าท่ีของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีจะร่วมมือกันสร้างมาตรการ
เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งก ากับดูแล และควบคุมให้ E-sports เติบโตไปได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม  

2. สถานการณ์การติดเกมในภาพรวม 

2.1 สถานการณ์การติดเกมทั่วโลก 
จากยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป หลายประเทศท่ัวโลกจึงได้หันมาให้ความส าคัญกับปัญหาเด็กและเยาวชนติด

เกมมากขึ้น โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ปีท่ีผ่านมา (ค.ศ.2018) องค์กรอนามัยโลกได้ก าหนดให้ โรคติดเกม 
(Gaming disorder) เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อตัวบุคคล ครอบครัว สังคม 
การศึกษา อาชีพ หรือด้านอื่น ๆ ในชีวิต โดยในบัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศฉบับท่ี 11 หรือ the 11th 
Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) ระบุไว้ว่าการติดเกม ซึ่งหมายรวมถึง
วีดีโอเกมและเกมรูปแบบดิจิทัล อย่างเกมพีซีและโทรศัพท์มือถือ หมายถึงความบกพร่องต่อการควบคุมตนเอง
ในการเล่นเกม การให้ความส าคัญกับการเล่นเกมมากกว่างานอดิเรกหรือกิจวัตรประจ าวันอย่างอื่นในชีวิต 
รวมท้ังการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องหรือเล่นมากขึ้นถึงแม้จะเกิดผลเสียขึ้นแล้วก็ตาม (“Gaming disorder”, 
2018) 

ท้ังนี้ แม้อาการติดเกมเพิ่งถูกวินิจฉัยให้เป็นโรคทางจิตเวชอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนหน้านี้ทางสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและความส าคัญของโรค 
และก าหนดให้โรคติดเกมซึ่งใช้ช่ือว่า Internet Gaming Disorder (IGD) เข้าข่ายเป็นโรคทางจิตเวชอย่างไม่
เป็นทางการ ในปี 2013 โดยได้รวมไว้ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิตฉบับท่ี 5 หรือ 
DSM-5 และระบุว่า Internet Gaming Disorder เป็นโรคท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต มีหลักเกณฑ์หรือ
ตัวช้ีวัดของโรคคล้ายกับโรคติดพนัน (Pontes & Griffiths, 2014) ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การให้
ความส าคัญ หรือการเล่นในระยะเวลานานติดต่อกัน (Salient) 2) การใช้เกมเป็นท่ีพึ่งทางอารมณ์ (Mood 
modification) 3) ความอดกล้ันในการเล่น (Tolerance) 4) การเกิดอาการเมื่อหยุดเล่น (Withdrawal 
Symptoms) 5) ความขัดแย้งกับชีวิตด้านอื่น (Conflict) 6) การไม่สามารถเลิกเล่นได้และกลับมาเล่นซ้ า 
(Relapse) 7) การหมดความสนใจในงานอดิเรกอื่น 8) ความเส่ียงหรือการสูญเสียโอกาสในการท างาน การ
เรียน หรือความสัมพันธ์ และ 9) การหลอกลวงผู้อื่นถึงเวลาท่ีใช้ในการเล่นเกม (Hu et al., 2018)  

การส ารวจและวิจัยท่ีผ่านมาพบจ านวนผู้ท่ีมีอาการเข้าข่ายการติดเกมเป็นจ านวนแตกต่างกัน และอาจ
ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บข้อมูลและแบบวัดท่ีใช้ในแต่ละงาน การศึกษาอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
การติดเกมในเด็กและเยาวชนต้ังแต่ปี 1991 - 2006 จากฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ได้แก่ ERIC, PsyARTICLES, 
PsycINFO, PSYNDEX, และ PubMed พบว่าความชุกของการติดเกมเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 5.5 (Paulus 
et al., 2018) ขณะท่ีในแถบทวีปเอเชียซึ่งถือเป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตของเกมอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีปัญหา

https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychiatry
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การติดเกมเกิดข้ึนโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก าลังเผชิญปัญหาการติดเกมในเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่ ท่ีเข้ามา
แทนปัญหาการติดยาเสพติดและติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในอดีต โดยเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศท่ีพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ทอย่างรวดเร็ว มีนักเล่นเกมท่ัวไป รวมถึงนักกีฬา E-Sports ท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก ปัญหาการติด
เกมของเยาวชนเกาหลีใต้เริ่มข้ึนมาต้ังแต่ช่วงปี 2000 เป็นอาการท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดในเยาวชนช่วงเข้ามัธยมต้น 
หรืออายุ 11 ปี และร้อยละ 90 คือกลุ่มวัยรุ่นชาย (Hattenstone, 2017) ขณะท่ีในประเทศจีน ส านักข่าวซิง
หัวรายงานเมื่อปีท่ีผ่านมาว่า จีนประสบปัญหาเด็กสายตาส้ันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการจ้องหน้า
จอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนานเกินไป เป็นผลให้รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อควบคุมการเล่นเกมและจ านวน
เกมออนไลน์ในตลาด (“จีนเตรียมคุมเด็กเล่นเกม ป้องกันสายตาส้ัน”, 2561) ด้านงานวิจัยของ Li et al. 
(2016) ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศจีน 651 คน พบว่าร้อยละ 4.8 (31 คน) เข้าข่าย
ติดเกม โดยผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ คือมีอารมณ์อ่อนไหว วิตกกังวลง่าย เผชิญความเครียดได้
ไม่ดี และเลือกหลีกหนีจากปัญหาหรือชีวิตจริงด้วยการเล่นเกม จะมีโอกาสเส่ียงติดเกมได้ง่ายกว่าผู้ท่ีมีความ
มั่นคงทางอารมณ์สูง 

ส่วนงานวิจัยท่ีเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรท่ัวไปท่ีไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนในยุโรปและอเมริกา 
พบว่าสัดส่วนของผู้เข้าข่ายติดเกมแตกต่างออกไป Dr.Andrew Przybylski จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
ศึกษาโรคติดเกมโดยใช้ตัวช้ีวัดของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 19,000 คน  
ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอรมัน พบกลุ่มท่ีเข้าข่ายเป็นโรคเพียงร้อยละ 0.5-1 เท่านั้น 
ส่วนร้อยละ 2-3 มีประสบการณ์ตรงกับตัวชี้วัด 5 ตัวขึ้นไป ขณะท่ีเกือบสามในส่ีของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่ได้มี
อาการของโรคติดเกมเลย และยังไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนของการติดเกมกับผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วย 
(“What percentage of people who play video games are 'addicted'?, 2016)  

ด้านรูปแบบของการติดเกมอาจแบ่งได้หลายแบบ สามารถแยกตามลักษณะการเล่นหรือแรงจูงใจท่ี
เล่นก็ได้ เว็บไซต์ Psychguides โดย American Addiction Centers ระบุว่าการติดวีดีโอเกมแบ่งเป็น 2 
รูปแบบใหญ่ ๆ ตามลักษณะเกมและจ านวนผู้เล่น รูปแบบแรกมักเกิดกับเกมท่ีมีผู้เล่นคนเดียว เกี่ยวข้องกับการ
ท าเป้าหมายหรือมิชช่ันในเกมให้ส าเร็จ หรือท าคะแนนให้ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนรูปแบบท่ีสองเกี่ยวข้องกับเกม
ท่ีเล่นเป็นทีม มักจะเล่นได้โดยไม่มีจุดจบ ผู้เล่นจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นในโลกออนไลน์ และหลีก
หนีจากชีวิตจริง (“Video Game Addiction Symptoms”, n.d.) ขณะท่ี Dr.Lee Tae-kyung แพทย์แผนก
การเสพติดในโรงพยาบาลจิตเวชในเกาหลีใต้ ระบุว่ารูปแบบการติดเกมท่ีพบมีอยู่หลากหลายเช่นกัน อาทิ การ
ติดเกมจากความต้องการท าอันดับ ท าเงิน หรือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิต้ี โดยท่ีผ่านมามีผู้ท่ี
เลือกจบชีวิตหลังเข้ารับการบ าบัด เพราะรู้สึกว่าตนถูกตัดขาดจากเพื่อนและความสัมพันธ์ในชีวิต ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนักบ าบัดจึงต้องท าความเข้าใจและเลือกใช้วิธีบ าบัดต่อผู้ติดเกมอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้ป่วยแต่ละราย (Hattenstone, 2017) 

https://voicetv.co.th/read/rkbc9DLPX
https://www.researchgate.net/profile/Tae_Kyung_Lee2
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2.2 สถานการณ์การติดเกมในประเทศไทย 
การพัฒนาของระบบเครือข่ายการส่ือสารและสมาร์ทโฟนท าให้คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้สะดวก

และรวดเร็วขึ้น แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เพิ่มความเส่ียงจากการใช้งานได้เช่นเดียวกัน จากผลส ารวจการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2561 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น เฉล่ีย 10 ช่ัวโมง 5 นาที ต่อวัน มากกว่าปี 2560 เกือบ 4 ช่ัวโมง (“ETDA 
เปิดพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต”, 2562) ขณะท่ีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลส ารวจพบว่า เด็กไทย
บางส่วนมีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ท โดยเล่นอินเทอร์เน็ท 35 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และพบว่ามีโอกาสเส่ียงภัย
ออนไลน์ถึงร้อยละ 60 (“ดีป้าเผยผลส ารวจพฤติกรรมออนไลน์”, 2561) ทางด้านนักวิชาการ ดร.ศรีดา  
ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ เปิดเผยผลส ารวจของศูนย์ประสานงานขับเคล่ือนการส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ หรือ COPAT ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2560 จากการส ารวจในตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 9-18 ปี 10,846 คน พบว่า ส่วนใหญ่เช่ือว่า
อินเตอร์เน็ทให้ประโยชน์ได้ แต่ก็มีความเส่ียงและให้โทษได้เช่นเดียวกัน ส่วนเมื่อถามถึงพฤติกรรมการเล่นเกม 
พบว่า ร้อยละ 80.48 เคยเล่นเกมออนไลน์ ตัวอย่างเด็กชายร้อยละ 50.73 เล่นเกมทุกวัน หรือเกือบทุกวัน 
มากกว่าผู้หญิง ขณะท่ีนายธาม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงปัญหาการเล่นเกม ติดเกม และ  
E-Sports ว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์วิกฤตภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย โดย E-Sports อาจสร้างท้ัง
โอกาส และความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่ปัญหา สร้างความหวังให้อยากเป็นมืออาชีพ และอาจท าให้เด็กติดเกมมาก
ขึ้นได้ หากไม่มีการก ากับดูแลจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและผู้ปกครอง (“พนัน ภัยอันดับ 1 ของเด็กไทย”, 
2561) 

ภาพรวมสถานการณ์การติดเกมของเด็กไทย พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560 พบว่า มีเด็กและเยาวชนเป็นโรคติดเกมเข้ารับ
การรักษาใหม ่129 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 6 เท่าตัว ท าให้จ านวนรวมม ี429 คน ส่วนผลกระทบจากเกม
ออนไลน์พบว่า ท าให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายตัวเองและผู้อื่น และบางรายรุนแรงถึงขั้นหนีออกจากบ้าน
และออกจากการศึกษา ด้านผลทางจิตเวช เช่น ท าให้เป็นโรคสมาธิส้ัน เป็นต้น (“แฉพบเด็ก-วัยรุ่นไทยติด
เกม”, 2561) ท้ังนี้ อาจยังมีเด็กและเยาวชนอีกจ านวนหนึ่งท่ีติดเกมแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในระบบ โดยเมื่อ
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า ในประเทศไทย มีเด็กท่ีติดเกมและ
เส่ียงต่อการติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าปัญหา
การติดเกมพบได้บ่อยในเยาวชนอายุ 6-18 ปี โดยสัมพันธ์กับชนิดของเกมประเภทต่อสู้ออนไลน์แบบมีผู้ลง
แข่งขันเป็นทีม เฉล่ียแล้วผู้ติดเกมจะเล่นเกมนาน 5 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งเกินระดับความปลอดภัยท่ี 9 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ (“สธ. ผนึกพลัง 84 องค์กร”, 2561) ส่วนข้อมูลจากงานวิจัยของวรุณา กลกิจโกวินท์ และคณะ (2558) 
ส ารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษา 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และผู้ปกครอง จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2,583 คน พบความชุกของปัญหาติดเกมท่ีร้อยละ 15 โดยเยาวชนอายุ 13-15 ปีเส่ียงต่อการติดเกมมากท่ีสุด 
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นอกจากนี้ในแวดวงวิชาการไทยซึ่งต่ืนตัวในปัญหาการติดเกมมาอย่างต่อเนื่อง ยังได้มีการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยพฤติกรรมติดเกม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และจ าแนกเด็กและเยาวชนไทยท่ีติด
เกม อาทิ 

1) แบบสอบถาม  Problem Video Game Playing (PVP) ฉบับภาษาไทย  จัดท า โดยคณะ 
แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แปลมาจาก Tejeiro Salguero and Moran (2002) ซึ่ง
ดัดแปลงค าถามจากเกณฑ์วินิจฉัยโรคติดพนัน (Pathological gambling) และการติดยาเสพติด 
(Substance dependence) ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต DSM-4 
มีจ านวน 9 ข้อ ประเมินการติดเกม 9 ด้าน จ าแนกผู้เล่นเกมได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีติดเกมและไม่
ติดเกม (ศิริไชย, ชัชวาลย์, และสุวรรณา, 2549) 

2) แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test: GAST)  จัดท าโดยสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราช มีท้ังฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครอง แต่ละฉบับมีค าถาม 16 
ข้อ ประเมินพฤติกรรมสามด้าน ได้แก่ การหมกมุ่นกับเกม (preoccupation with game) การ
สูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม (loss of control) และการสูญเสียหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ (function impairment) สามารถคัดกรองผู้ตอบได้สามกลุ่มตามระดับความรุนแรง
ของปัญหา คือกลุ่มปกติ คล่ังไคล้หรือเริ่มมีปัญหา และน่าจะติดเกมหรือมีปัญหามาก (ชาญวิทย์ 
พรนภดล และคณะ, 2557) 
ท้ังนี้ ข้อจ ากัดของการใช้แบบทดสอบดังกล่าว ก็คือแบบทดสอบการติดเกมเป็นเพียงเครื่องมือท่ี

ใช้ในการ “คัดกรอง (screening)” ไม่ใช่ “วินิจฉัย (diagnosis)” เด็กและเยาวชนท่ีติดเกม โดยการจะวินิจฉัย
ว่าเด็กรายใดมีภาวะติดเกมจ าเป็นต้องผ่านการตรวจประเมินอย่างละเอียดจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และ
จากการพบกับเด็กและครอบครัวแล้ว (ชาญวิทย ์พรนภดล และคณะ, 2557) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง E-Sports กับการติดเกม 
อาชีพนักกีฬา E-Sports และอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports กลายเป็นอาชีพท่ีได้รับความสนใจ

จากเด็กไทยมากขึ้น จากผลส ารวจอาชีพในฝันของเด็กไทยในปี 2562 ของกลุ่มบริษัทอเด็กโก้ ในกลุ่มตัวอย่าง
เด็กไทยอายุ 7-14 ปี จ านวน 2,684 คน พบว่าอาชีพในฝันท่ีเด็กไทยอยากเป็นอันดับห้า คืออาชีพนักกีฬา       
E-Sports และนักแคสเกม โดยตัวอย่างให้เหตุผลว่าชอบเล่นเกมและคิดว่าเป็นอาชีพท่ีสนุก สร้างรายได้ ส่วน
อันดับหนึ่งถึงส่ี ได้แก่ อาชีพหมอ ครู นักกีฬา และทหาร ขณะท่ีเมื่อถามถึงไอดอลในดวงใจ พบว่า แป้ง Zbing 
Z นักแคสเกม และกิตงาย หรือกฤษฎา ปิมล้ือ นักกีฬา E-Sports ก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับสามและห้า
ตามล าดับเช่นกัน ด้านผลการส ารวจอื่นท่ีน่าสนใจ พบว่าเด็กไทยร้อยละ 94 ชอบดูยูทูป และร้อยละ 28 ชอบ
เล่นเกมและเล่นคอมพิวเตอร์ (“ผลส ารวจอาชีพในฝัน”, 2562) จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ในการเติบโตของอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports ในอนาคต อย่างไรก็ตาม กระบวนการหรือเส้นทางไปสู่การ
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เป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพอาจไม่ได้ง่ายอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ และใช่ว่าเกมเมอร์ท่ัวไปจะกลายเป็นนักกีฬา 
E-Sports ได้ 

3.1 กระบวนการสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports 
Ma, Wu, and Wu (2003 อ้างถึงใน Tang, 2018) ให้ความหมายผู้เล่น E-Sports (Esports player) 

ไว้ว่า เป็นนักเล่นเกมมืออาชีพท่ีมองว่าการเล่นเกมเป็นงาน แตกต่างจากนักเล่นเกมท่ัวไปท่ีเล่นเพื่อการสันทนา
การ อีก ท้ังนักกีฬา E-Sports กับนักเล่นเกมยังมี ลักษณะท่ีแตกต่างกัน ท้ังในด้านความรับผิดชอบ  
การรู้จักควบคุมตัวเอง และการมีเป้าหมายในชีวิต การเปล่ียนผ่านจากการเป็นผู้เล่นเกมท่ัวไปสู่การเป็นนักกีฬา 
E-Sports อาชีพจึงจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน โดย Seo (2016) น าข้อมูลจากการสัมภาษ์เชิงลึก
กลุ่มนักกีฬา  E-Sports เพศชาย อายุ ต้ังแต่ 19-30 ปี มาประกอบกับทฤษฎีการผจญภัยของวีรบุรุษ 
(Monomyth) ของแคมพ์เบล เพื่ออธิบายเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports โดยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นแรกหรือจุดเริ่มต้น ผู้เล่นเกมจะเล่นด้วยความสนุกสนาน และเกิดการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้เล่นคน
อื่น 2) ขั้นท่ีสองหรือถนนแห่งการทดสอบ เป็นการเปล่ียนผ่านเข้าสู่การเป็นนักกีฬ E-Sports จากการได้
ฝึกซ้อม เริ่มมีทักษะและความรู้มากขึ้น และอาจเปล่ียนทัศนคติต่อการเล่นเกมไป และ 3) ขั้นท่ีสามหรือ
เรียกว่าเจ้าแห่งโลกสองใบ เป็นขั้นท่ีบุคคลยืนยันอัตลักษณ์ของตนว่า E-Sports เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในชีวิต 
โดยนักกีฬา E-Sports รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าส่ิงท่ีท าให้ E-Sports แตกต่างจากการเล่นเกมท่ัวไป คือเรื่องของ
ความยึดมั่น (commitment) และความรับผิดชอบส่วนตน ท่ีต้องท าผลงานให้ดีท่ีสุดในทุกแมชท์การแข่งขัน 
ด้านนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่านักกีฬา E-Sports เป็นกลุ่มท่ี
สามารถสร้างประโยชน์ รายได้ และโอกาสจาก E-Sports โดยมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ใช่แค่เป้าหมายในเกม จึง
เรียกได้ว่าผ่านจุดท่ีถูกเกมมอมเมาแล้ว ท้ังยังกล่าวด้วยว่าหากเป็นคนท่ีรักใน  E-Sports จริง จะต้องบังคับ
ตัวเอง ใช้ประโยชน์จากเกม และแบ่งเวลาให้ถูก (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2560) อย่างไรก็ตาม บางครั้ง 
นักกีฬา E-Sports สมัครเล่น กับนักกีฬา E-Sports อาชีพก็แยกจากกันได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการแข่งขัน 
E-Sports มักไม่มีข้อก าหนดสูงเหมือนอย่างกีฬาท่ัวไป นักเล่นเกมท่ัวไปจึงสามารถมารวมกลุ่มกันเพื่อเข้า
แข่งขันได้ง่าย แต่การจะเป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จได้นั้นเป็นเรื่องยาก (Tang, 2018)  

การท่ีนักเล่นเกมจะก้าวเข้าสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports และเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องพึ่งพาท้ัง
แมวมอง เงินสนับสนุนจากสังกัดและสปอนเซอร์ ไปจนถึงการเผชิญกับความกดดันระหว่างการแข่งขันและการ
ฝึกซ้อมท่ีเข้มข้น จากการสัมภาษณ์ Peter “ppd” Dager และ Saahil “UNiVeRs” Arora จากทีม Evil 
Geniuses (EG) ท่ีเคยลงแข่งในเกม Dota2 หลายทัวร์นาเม้นท์ ระบุว่าก่อนท่ีนักเล่นเกมท่ัวไปจะกลายเป็น
นักกีฬา E-Sports อาชีพได้ ต้องอาศัยการมีแมวมองมาสรรหา และชวนให้นักเล่นเข้าสู่สังกัด หากไม่มีเงิน
สนับสนุนจากสังกัดหรือสปอนเซอร์ก็เป็นไปได้ยากท่ีจะสามารถฝึกฝนทักษะให้อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้
นักกีฬา E-Sports ยังต้องเผชิญความเครียดในการฝึกซ้อมต่อเนื่องหลายช่ัวโมง เพื่อเพิ่มทักษะส่วนตัวและฝึก
กลยุทธ์ภายในทีม ท้ังนี้ยังมีข้อกังวลจากการแสวงหาผลประโยชน์ในกลุ่มนักกีฬา E-Sports โดยบางคนอาจ
รู้สึกว่าแค่ได้เงินก็ดีแล้ว จนละเลยและถูกสังกัดหรือกลุ่มธุรกิจเอารัดเอาเปรียบ (Savov, 2014) 
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ขณะท่ีเมื่อกล่าวถึงปัญหาอุปสรรค ส าหรับนักกีฬา E-Sports หลายคนอาจต้องเสียสละบางอย่าง 
อย่างการเลือกดรอปหรือออกจากการเรียนหรือท างาน เพื่อมาแข่งขันอย่างเต็มตัว การเผชิญกับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ ไปจนถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดยในสหรัฐอเมริกา การแข่งขัน E-Sports มักถูกจัดขึ้น
ในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับเวลาเรียนหรือท างาน ผู้ท่ีต้องการแข่งขันจึงจ าต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง  
และจากการท่ีการแข่งขัน E-Sports มักจะถ่ายทอดแบบเรียลไทม์ ผู้ชมจึงสามารถมีปฏิ สัมพันธ์กับ 
นักกีฬา E-Sports ได้ ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นในเชิงก้าวร้าว เกิดการแสดงความไม่พอใจเมื่อทีมท่ีตนเชียร์แพ้ 
การด่าทอ ล้อเลียนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬา E-Sports จึงต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์และเสียงตอบรับท้ังด้านบวก
และด้านลบ ส่วนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นปัญหาท่ีถูกกล่าวถึงในวงการเกมอยู่บ่อยครั้ง การจัดแข่ง  
E-Sports ระดับใหญ่หลายงานพบว่าไม่มีนักกีฬา E-Sports หญิงเข้าร่วมแข่งขันเลย ขณะท่ีวัฒนธรรมและการ
ใช้ภาษาในเกมอย่าง Dota2 หลายครั้งก็พบว่ามีลักษณะเหยียดเพศ และไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นหญิง ท้ังนี้  ได้มี
การพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงมากขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดการแข่งขันเกมรายใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาอย่าง Valve ได้เชิญเกมสตรีมมิ่งหญิง Sheever มาเป็นนักวิเคราะห์ในการแข่งขันเกม Dota2 
ซึ่งเป็นก้าวส าคัญท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทใน E-Sports มากขึ้น (Savov, 2014) นอกจากนี้ ยัง
มีปัญหาเรื่องการทุจริตหรือโกงกันในการแข่งขัน E-Sports เช่น Match-fixing หรือการล้มหรือแกล้งแพ้ในการ
แข่งขัน เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง โดยท่ีผ่านมาเมื่อปี 2016 Valve ได้แบนทีมผู้เล่นท่ีแกล้งแพ้เพื่อเงินท่ีพนันไว้ 
เช่นเดียวกับสมาพันธ์อีสปอร์ตแห่งเกาหลีใต้ (Korean eSports Association) ก็เคยแบนทีมท่ีแกล้งแพ้มาแล้ว
เช่นกัน (Ifrahlaw, n.d.) 

การก้าวสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะเกมท่ีต้อง
แข่งขันแบบทีมซึ่งจ าเป็นต้องใช้ท้ังทักษะส่วนบุคคลและการร่วมมือระหว่างกัน นักกีฬา E-Sports ต้องส่ือสาร
กับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายคือชัยชนะ โดยงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าความฉลาดของกลุ่ม 
ซึ่งก็คือการร่วมมือและร่วมก าลังความสามารถของคนในทีม เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถท านายประสิทธิภาพของ
ทีม E-Sports ได้ (Eagel et al., 2017 สืบค้นจาก Tang, 2018) อีกท้ังนักกีฬา E-Sports ยังต้องผ่านการ
ฝึกซ้อมท่ีเข้มข้น โดยผู้ท่ีได้อยู่ในระดับแนวหน้าจนเป็นตัวแทนประเทศอย่างนักกีฬา E-Sports ทีมชาติไทย จะ
ได้เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนอกจากการซ้อมแผนการต่าง ๆ ในเกม ยังมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
อื่น อย่างการให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาให้ค าปรึกษานักกีฬา ดังเช่นท่ี ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสด์ิ นักจิตวิทยาการ
ปรึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในค่ายเก็บตัวนักกีฬา E-Sports ทีมชาติไทย เกม Fifa Online 4 ท่ีจังหวัดราชบุรี 
เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันรายการชิงแชมป์ EACC Winter 2018 ท่ีประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นการพูดคุยให้
นักกีฬา E-Sports ส ารวจจิตใจตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงท่ีมาของความเครียด ความกดดัน ท าให้สามารถปรับ
วิธีการคิดและมุมมองให้มีจิตใจท่ีนิ่งมากท่ีสุดในการแข่งขัน (“นักจิตวิทยาการปรึกษากับ esports”, 2561) 
ขณะท่ีนัฐกร บุญฤทธิ์ภักดี นักกีฬา E-Sports เกม Fifa Online 3 ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บแบรนด์อินไซด์ว่า  
ช่วงท่ีนักกีฬา E-Sports จะแสดงประสิทธิภาพออกมาสูงท่ีสุด คือช่วงอายุ 18-25 ปี เพราะร่างกายจะ
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ตอบสนองค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจท่ีเป็นเรื่องส าคัญนอกจากทักษะในการเล่น หากผู้เล่นได้รับ
การสนับสนุนต้ังแต่ช่วงอายุ 12-13 ปี จะมีโอกาสไปถึงระดับโลกได้มากขึ้น (Tangsiri, 2560) 

3.2 แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา E-Sports 
เมื่อการแข่งขันวีดีโอเกมกลายมาเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ แรงจูงใจและเป้าหมายของนักเล่นเกมใน

ปัจจุบันจึงอาจแตกต่างไปจากการเล่นเกมเป็นงานอดิเรกในอดีต (Bányai et al., 2018) จากการศึกษาถึง
แรงจูงใจของนักกีฬา E-Sports ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่ามีแรงจูงใจหลายประการท่ีไม่ใช่แค่
เพียงเงินรางวัล หรือความสนุกสนาน แต่ยังมีแรงจูงใจด้านการได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนักกีฬา E-Sports 
หรือผู้ท่ีสนใจ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความต้องการอ านาจ ไปจนถึงความต้องการแสดงทักษะ
ความช านาญ และการพัฒนาตนเอง ดังเช่นงานวิจัยในประเทศไทยของภาพิมล ชัยวุฒิ (2558) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการสมัครเข้าแข่งขัน E-Sports โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทย 50 
คน พบว่า แรงจูงใจภายในของการเข้าแข่งขัน E-Sports ได้แก่ ความต้องการคลายเครียด ความชอบ ความ
ต้องการมีเพื่อน ส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ เงินรางวัล และค าชม  

ขณะท่ีการศึกษาในต่างประเทศ ดังเช่น งานของ Martončik (2015) ศึกษาถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้
เล่นเกมท่ัวไปและนักกีฬา E-Sports พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น าในทีม E-Sports เลือกเป้าหมายด้านอ านาจ
หรือความต้องการก ากับควมคุมผู้อื่นสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นท้ังสมาชิกในทีมและกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมทีม และ
เมื่อเปรียบเทียบกันยังพบว่า ตัวอย่างนักกีฬา  E-Sports มีเป้าหมายด้านนันทนาการ ความต้องการ
ประสบการณ์ใหม่ และความต้องการความผูกพันมากกว่ากลุ่มผู้เล่นเกมท่ัวไป ซึ่งสอคล้องกับจุดเด่นของ  
E-Sports ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีผู้เล่นจ านวนมาก ผู้เล่นสามารถสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่ม วางแผน ฝึกซ้อม และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ด้าน Sherry et al. (2006 อ้างถึงใน Bányai et al, 2018) ศึกษาแรงจูงใจของ
นักกีฬา E-Sports ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า ตัวอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า (เกรด 5) จะให้ความส าคัญกับแรงจูงใจด้าน
การได้แข่งขันและความท้าทาย ส่วนตัวอย่างอายุมากกว่า (เกรด 8 และเกรด 11) ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ
ด้านความท้าทาย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความเร้าใจ และความบันเทิง ด้านการสัมภาษ์นักกีฬา E-Sports 
โดย Seo (2016) พบว่าตัวอย่างมักให้คุณค่ากับการพัฒนาทักษะการเล่นไปสู่ความเช่ียวชาญ มีความต้องการ
รับรู้ศักยภาพสูงสุดของตน และต้องการให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขัน E-Sports  

3.3 E-Sports กับการติดเกม 
การเติบโตของ E-Sports และการผลักดันให้ E-Sports กลายเป็นกีฬาในประเทศไทย ท าให้เกิด

โอกาสในการสร้างอาชีพ และรายได้มหาศาล ในทางกลับกันการไม่มีมาตรการหรือกฎหมายควบคุมดูแลการ
แข่งขัน รวมท้ังสวัสดิภาพของนักกีฬา E-Sports อย่างเหมาะสม อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เด็กและเยาวชนที่
ชอบเล่นเกมอยากเข้าสู่วงการ E-Sports โดยไม่ได้ค านึงถึงโอกาสในการประสบความส าเร็จ และกลายเป็นเด็ก
ติดเกมได้ แม้ท่ีผ่านมาจะมีความพยายามท่ีจะแยกนักกีฬา E-Sports ออกจากเด็กติดเกม แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ 
รายงานในประเทศไทยพบว่าถึงจะมีเหล่าเกมเมอร์กว่า 10 ล้านคน แต่พบว่ามีไม่ถึง 1 แสนคนท่ีเป็นนักกีฬา  
E-Sports (“10 เหตุผล! ท าความรู้จักกีฬา ‘E-Sports’”, 2561)  
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นักวิชาการอธิบายถึงวงจรการเล่นเกมท่ีท าให้ผู้เล่นต้องการเล่นต่อไปเรื่อย ๆ ว่าเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์ความรู้สึกเป็นสุขอย่างต่อเนื่อง ท่ีผ่านมาบริษัทเกมได้ใช้เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อท าให้ผู้เล่น
เข้าสู่วงจร “compulsion loop” หรือวงจรการย้ าท า อธิบายได้คือเมื่อสามารถเล่นเกมได้ตามเป้าหมาย ผู้เล่น
จะได้รับรางวัลหรือเนื้อหาใหม่ ๆ จากเกม ในทางประสาทวิทยาศาสตร์การได้รับรางวัลดังกล่าวจะท าให้สมอง
หล่ังสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมา ท าให้อยากเล่นต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ตนได้รับรางวัลและความสุข
อีกครั้ง จนกลายเป็นการท าพฤติกรรมซ้ าท่ีอาจไม่แตกต่างจากการเล่นพนัน (Davidow, 2012) นอกจากนี้ ยัง
มีงานวิจัยท่ีพบว่าความช่ืนชอบเกมประเภทท่ีมีองค์ประกอบของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นจ านวนมาก 
เช่น เกม MOBA หรือ MMORPG ซึ่งเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อความรู้สึกสุขสมระหว่างเล่นเกมในโลก
ออนไลน์หรือ Online Flow ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมติดเกมได้ (Hu et al., 2018) ผู้ท่ีไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองและออกจากวงจรแห่งความสุขของการเล่น จึงอาจกลายเป็นผู้ท่ีรับผลกระทบทางลบ และมี
อาการติดเกมได้ 

ปัจจุบัน วงการ E-Sports ได้จัดการแข่งขันต้ังแต่ในระดับใหญ่มากจนถึงเล็กมาก กล่าวคือมีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ลีกภายในประเทศ ไปจนถึงการแข่งขันในร้านเกม หรือคาเฟ่อินเตอร์เน็ตท่ัวไป ด้วย
เหตุดังกล่าวท าให้การควบคุมดูแลการจัดแข่งขันเป็นไปได้ยาก โดยในวันท่ี 26 สิงหาคม 2018 เกิดเหตุสะเทือน
ขวัญในวงการ E-Sports เมื่อมีเหตุกราดยิงในการแข่งขัน Madden NFL tournament ท่ีเมืองแจ็กสันวิลล์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ผู้เข้าแข่งขันเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 10 ราย ส่วนมือปืนนาย David Katz อายุ 
24 ปี ได้สังหารตัวเองหลังก่อเหตุ ซึ่ง Katz เองเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ท้ังยังเคยเป็นแชมป์ Madden 
Bill Championship ปี 2017 มาก่อน ข้อมูลจากส านักข่าวระบุว่า Katz มีบุคลิกแบบไม่ชอบเข้าสังคม พ่อแม่
หย่าร้างกัน และเคยมีประวัติอาการป่วยทางสุขภาพจิต (Prudente, Miller, & Richman, 2018) ท้ังนี้ การ
แข่งขันดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดสดผ่านส่ือออนไลน์ ท าให้ผู้ชมในขณะนั้นเห็นภาพเหตุการณ์บางส่วน จนเกิด
การตั้งค าถามถึงความปลอดภัยของการจัดการแข่งขัน และความเครียดท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขนาดเล็ก
ซึ่งคนท่ัวไปสามารถสมัคร และลงแข่งได้อย่างง่ายดาย ทางด้านส านักข่าว Tampa Bay Times ยังเผยค า
สัมภาษณ์ของ Du "Nuckledu" Dang แชมป์เกม Street Fighter ถ้วย Capcom Cup 2016 ท่ีได้กล่าวว่าการ
แข่งขันเกมนั้นเครียดกว่าท่ีคนท่ัวไปคิด และเขาเองไม่ได้อยากจะลงแข่งไปตลอด (Spata, 2018) ขณะท่ีใน
ประเทศไทย รศ.ดร.สุริยเดว ทรีปาตี ได้แสดงความเป็นห่วงจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเสนอว่าจะต้องส่งเสริม
น้ าใจนักกีฬา และแสดงทัศนะว่าการสนับสนุน E-Sports ท่ีเติบโตขึ้นในประเทศไทยโดยไม่มีแผนป้องกันผู้เล่น
วัยเด็กจากการติดเกมและผลกระทบท่ีอาจตามมานั้น จะเป็นการผลักภาระให้ตกอยู่ท่ีผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียว 
(Bangkok Post, 2018) 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการผลักดันให้ E-Sports เป็นกีฬามาอย่างต่อเนื่อง แต่การ
จะกล่าวว่า E-Sports ท าให้เด็กติดเกมโดยตรงก็อาจยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจน E-Sports อาจเป็น
ตัวกระตุ้นให้เด็กอยากเล่นเกม โดยถือเป็นปัจจัยทางอ้อมท่ีส่งผลผ่านปัจจัยอื่น ๆ แต่อาจไม่ใช่สาเหตุหรือปัจจัย
ทางตรงท่ีท าให้ติดเกมก็เป็นได้ จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาพบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเกมของเด็กและ
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เยาวชน ท้ังปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เล่น เช่น ความถี่และระยะเวลาท่ีใช้เล่นเกมอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
(วรุณา กลกิจโกวินท์ และคณะ, 2558) ทักษะทางสังคมน้อย (พรรณกนก รักศรีอักษร, 2554) การมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองน้อย และความพึงพอใจในชีวิตน้อย (Ko et al., 2005) เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกท่ี
แวดล้อมตัวผู้เล่นซึ่งมีการศึกษาวิจัยและกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรให้ความส าคัญ ก็คือ
ปัจจัยด้านครอบครัวและการเล้ียงดูบุตร (วรุณา กลกิจโกวินท์ และคณะ, 2558; Wallenius & Punamäki, 
2008; Jeong & Kim 2011)  

การศึกษาถึงปัจจัยด้านครอบครัวและการเล้ียงดูบุตรท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศมีผล
สอดคล้องกัน โดยวิธีการส่ือสาร รวมถึงการดูแลปฏิบัติจากครอบครัวในทางบวกเป็นปัจจัยท่ีจะป้องกันไม่ให้
เด็กและเยาวชนติดเกม ในทางกลับกัน การส่ือสารทางลบ ใช้ค าพูดรุนแรงต่อว่า อาจเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีท าให้
เยาวชนแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือเล่นเกมมากขึ้น แต่แอบเล่นโดยไม่ให้ผู้ปกครองรู้ จนกระท่ังท าให้ติด
เกมได้ วรุณา กลกิจโกวินท์ และคณะ (2558) ศึกษาพบว่าการท่ีผู้ปกครองท าโทษ บ่นหรือขู่ลูกหลานว่าจะ
ไม่ให้เล่นเกม มีแนวโน้มท าให้เด็กและเยาวชนติดเกมเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยท่ีท าให้การติดเกมลดลง ได้แก่ การ
เตือนอย่างนุ่มนวล การให้เวลากับลูก และการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เช่น ออกไปทาน
ข้าวนอกบ้าน สอดคล้องกับชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2560) พบว่าผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันการติดเกมสูง จาก
ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว การเล้ียงดู ปัจจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและเพื่อน และปัจจัยเกี่ยวกับตนเอง จะมีโอกาส
ติดเกมน้อย ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิ คุ้มกันการติดเกมน้อย จะมีโอกาสติดเกมมาก  ด้านงานวิจัยใน
ต่างประเทศ พบว่าการส่ือสารระหว่างพ่อแม่กับบุตร (Parent–child communication) ในเชิงบวก อาจช่วย
ป้องกันให้เกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกน้อยลงหรือช้าลง โดยการส่ือสารจะประกอบด้วยสอง
ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดกว้าง รับฟัง ให้ก าลังใจบุตร และด้านการการส่ือสารท่ีเป็นปัญหา เช่น การใช้ค าพูด
รุนแรง (Wallenius & Punamäki, 2008) ขณะท่ีการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ของ Jeong and Kim (2011) 
พบว่ายิ่งลูกติดเกมมาก พ่อแม่ยิ่งมีทัศนคติไม่ดีต่อการเล่นเกมมาก โดยทัศนคติท่ีแตกต่างกันระหว่างพ่อแม่และ
ลูกนั้นอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว ลูกยิ่งไม่เช่ือฟังและไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของพ่อแม่ ท้ังยังอาจ
แสดงพฤติกรรมตรงกันข้าม คือยิ่งเล่นเกมมากขึ้นก็เป็นได้  

พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะท่ีมีหน้าท่ีดูแลบุตรหลาน จ าต้องท าความเข้าใจและเลือกใช้วิธีควบคุมดูแล
บุตรหลานอย่างเหมาะสม เพื่อท าให้การแข่งขัน  E-Sports กลายเป็นประสบการณ์ล้ าค่าท่ีจะช่วยพัฒนา
ความสามารถของเด็กและเยาวชนมากกว่าสร้างผลเสีย ดังท่ีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งสหราชอาณาจักร ได้ไป
สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักกีฬา E-Sports คุณ Carol Bird มารดาของ “Freddybabes” แชมป์เกม Gwent 
ในสหราชอาณาจักร แนะน าว่าผู้ปกครองควรให้ก าลังใจและสนับสนุนลูกท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports เช่ือมั่นในตัว
พวกเขา ให้พวกเขาสนุกกับประสบการณ์ โดยไม่ไปกดดัน เพราะการแข่งขันไม่ได้หมายถึงชัยชนะเสมอไป ส่วน 
Mike และ Shirley Atkins บิดาและมารดาของ “Lanz” ซึ่งเคยเข้าร่วมการแข่งขันเกม Brawlhalla ระดับ
โลกกล่าวว่า E-Sports ท าให้ลูกของพวกเขามีเพื่อนใหม่และได้พบปะกับผู้คนท่ัวโลก และให้ค าแนะน าว่า
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แทนท่ีผู้ปกครองจะมีทัศนคติด้านลบ ควรเข้าไปมีส่วนร่วม ท าความเข้าใจกับ E-Sports ร่วมกับบุตรหลาน
มากกว่า (“What’s it like being a parent of an e-sports player”, 2018) 

4. ผลกระทบจากการเล่นเกม 

การศึกษาถึงผลกระทบของการเล่นเกมเกิดข้ึนมาหลายปี ท่ีผ่านมาพบว่ามีผลท้ังทางด้านบวกและด้าน
ลบ การเล่นเกมท่ัวไปท าให้เกิดความสนุกสนาน ขณะท่ีการแข่งขัน E-Sports ท าให้วงการเกมเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว สร้างอาชีพและโอกาสใหม่ ๆ สร้างความภาคภูมิใจและรายได้ให้นักกีฬา E-Sports อีกท้ังตลาดเกมยัง
มีมูลค่ามหาศาล จึงเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ ในทางกลับกันผู้เล่นเกมท่ัวไปท่ีไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็น
นักกีฬา E-Sports อาชีพ รวมท้ังไม่สามารถควบคุมการเล่นของตนเองได้จนเข้าข่ายเป็นผู้ติดเกม ก็จะได้รับ
ผลกระทบด้านลบท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ท้ังทางสุขภาพร่างกาย การเรียน ความสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย และ
พฤติกรรมก้าวร้าว โดยสามารถอธิบายเป็นประเด็นท้ังทางด้านบวกและด้านลบได้ ดังนี้  

4.1 ผลด้านบวก  
ผลด้านบวกประกอบด้วย 2 ด้านใหญ่ ๆ คือผลส่วนบุคคล และผลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม  

ในภาพรวม ดังนี ้
4.1.1 ผลส่วนบุคคล  
เมื่อกล่าวถึงการเล่นเกมท่ัวไปเพื่อการนันทนาการ พักผ่อน หรือคลายเครียด หากผู้เล่น

สามารถแบ่งเวลาการเล่นเกมได้อย่างเหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์จากเกม อาทิ ความสนุกสนาน และการ
สร้างเพื่อนใหม่ โดยเฉพาะในเกมออนไลน์ซึ่งไม่จ ากัดสถานท่ีท่ีใช้เล่น นอกจากนี้ จากการท่ีเกมออนไลน์มักจะ
เล่นกันเป็นทีม จึงอาจท าให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะการส่ือสารระหว่างกัน การศึกษาการเล่นเกมออนไลน์จาก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนในฟิลิปปินส์ อายุ 14-15 ปี จ านวน 126 คน ซึ่งส่วนใหญ่เล่นเกมเป็นบางครั้ง พบว่า
พฤติกรรมการเล่นเกมอย่างการเล่นในช่วงสุดสัปดาห์มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทางสังคม รวมถึงผล
การเรียน กล่าวคือ ตัวอย่างท่ีเล่นเกมในช่วงสุดสัปดาห์มักจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและผู้อื่นในสังคม และ
มักมีผลการเรียนท่ีดีด้วยเช่นกัน (Dumrique & Castillo, 2018) สอดคล้องกับการศึกษาของชลลดา บุญโท 
(2544) ศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นเกมออนไลน์ และมักเล่นหลัง 4 โมงเย็น หรือหลังเลิกเรียน พบว่าส่วนใหญ่
รู้สึกว่าการเล่นเกมท าให้รู้สึกผ่อนคลายได้ในระดับมาก และในด้านความสัมพันธ์ ยังท าให้ได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น 
ด้ า น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ นั ก กี ฬ า  E-Sports โ ด ย  Seo ( 2016)  พ บ ว่ า ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ม อ ง ว่ า  
E-Sports ท าให้พวกเขาได้สร้างสายสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น และสร้างเพื่อนใหม่ท่ีให้คุณค่ากับส่ิงเดียวกัน หรือ
มีบรรทัดฐานเดียวกัน ท้ังยังได้ท างานท่ีมาจากงานอดิเรกจึงเป็นเรื่องสนุก 

ขณะท่ีพรรณกนก รักศรีอักษร (2544) ศึกษาทักษะทางสังคมหรือความสามารถในการ
ส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ท่ีเล่นเกมออนไลน์ในร้าน
อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 มีทักษะทางสังคมในระดับปานกลางขึ้น
ไป ส่วนร้อยละ 18.3 มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับต่ า และร้อยละ 1.3 อยู่ในระดับต่ ามาก อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประเภทของเกมท่ีเล่นไม่สัมพันธ์กับทักษะทางสังคมของตัวอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาบางงานท่ีพบว่า
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เกมออนไลน์แบบ MMORPG อาจมีส่วนช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เล่นให้ดีขึ้นได้ 
(Martin, 2009 อ้างถึงในพรรณกนก รักศรีอักษร 2554) 

ขณะท่ีเมื่อกล่าวถึงการเล่นเกมเพื่อแข่งขัน เมื่อ E-Sports กลายเป็นท่ีนิยม ท าให้นักกีฬา  
E-Sports มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางบวก โดยนอกจากความสนุกสนาน และการได้สร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างผู้เล่น เช่นเดียวกับนักเล่นเกมท่ัวไป นักกีฬา E-Sports ยังมีโอกาสได้รับความส าเร็จ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การเป็นท่ียอมรับ และท าให้มีแรงกระตุ้นในการแข่งขัน (Bányai et al, 2018) อีกท้ัง นักกีฬา E-
Sports รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของผู้เล่นในทีมท่ีมาจากหลายประเทศ 
และการมีประสบการณ์ความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ ท าให้ตัวเขาเติบโตขึ้น ท้ังทางความคิด จิตใจ และ
ความรู้สึก (Freeman & Wohn, 2017 อ้างถึงใน Tang, 2018)  

นอกจากนี้ นักกีฬา E-Sports ท่ีประสบความส าเร็จยังสามารถสร้างรายได้มหาศาล ตัวอย่าง
นักกีฬา E-Sports ในประเทศไทย อาทิ Jabz หรือ นายอนุชา จิระวงศ์ ในวัย 19 ปี ได้รับเงินรางวัลสะสมกว่า 
7.1 ล้านบาท จากการแข่งขัน 35 รายการ โดยอยู่ในอันดับ 348 ของโลก (เหมียวตะปู, 2561) ขณะท่ีการ
คาดการณ์ของ Newzoo ระบุว่าการเติบโตของ E-Sports ท่ัวโลก ท าให้ในปี 2019 นี้ นักกีฬา E-Sports จะมี
โอกาสได้เข้าร่วมแคมเปญโฆษณาและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากขึ้น (Kooistra, 2019) 
การเติบโตดังกล่าวจะท าให้นักกีฬา E-Sports มีรายได้สูงขึ้น และมีสถานะท่ีใกล้เคียงหรืออาจเทียบเท่ากับ
นักกีฬาชนิดหรือประเภทอื่น ๆ ท้ังยังอาจเปล่ียนมุมมองของสังคมบางส่วนท่ีมีต่อ E-Sports ให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีมากขึ้น 

4.1.2 ภาคเศรษฐกิจและสังคม  
การเติบโตของ E-Sports ท าให้ภาคเศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ้นไปด้วย และน าไปสู่การ

เกิดอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ นอกจากการเป็นนักกีฬา E-Sports ยังมีอาชีพท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเช่น นัก
พากย์เกมหรือนักแคสเกม (Game Caster) ซึ่งจะรับหน้าท่ีท้ังเล่น รีวิว และคอมเม้นท์เกม ผ่านช่องทางยูทูป
ของตัวเอง หรือทาง Twitch ซึ่งเป็นส่ือโซเชียลส าหรับคอเกม (Rodsom, 2017) โดยในประเทศไทย มีนัก
แคสเกมท่ีมีช่ือเสียง และมีผู้ติดตามจ านวนมาก จากสถิติเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่านักแคสเกมอย่าง 
Zbing Z. ท่ีมีผู้ติดตามในยูทูปกว่า 8.2 ล้านคน Heartrocker มีผู้ติดตาม 4.7 ล้านคน อีกท้ังยังมีอาชีพอื่นๆ ท่ี
มีความส าคัญมากขึ้น เช่น ผู้ดูแลเกม (Game Master) และคนเบ้ืองหลังในทีม E-Sports อีกหลายหน้าท่ี ได้แก่ 
ผู้จัดการทีม โค้ช นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีในทีม เป็นต้น นอกจากนี้ในภาคธุรกิจ ยังมีผู้ท่ีได้รับประโยชน์จาก
การขยายตัวของ E-Sports หลายฝ่าย อย่างบริษัทเจ้าของสถานท่ีใช้จัดการแข่งขัน เมื่อปีท่ีผ่าน บริษัท  
อินโฟเฟด จ ากัด ได้เปิดตัวสถานท่ีจัดการแข่งขัน E-Sports แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย หรือ 
Thailand E-Sports Arena ซึ่งต้ังอยู่ท่ีศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยคาดหวังว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและส่งเสริมนักกีฬา E-Sports ในประเทศไทย (พาวเวอร์บอมบ์, 2561) 

ขณะท่ีอีกอาชีพหนึ่งท่ีต้องกล่าวถึงคือนักพัฒนาเกม ซึ่งมีโอกาสพัฒนาและเติบโตในวงการ
เกมมากขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันที่อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผู้ท่ีมีสถานะเป็น
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ผู้เล่นมากกว่าผู้สร้าง ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจึงหันมาให้การสนับสนุนกลุ่มนักพัฒนาเกมชาวไทยมากขึ้น อย่าง
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) โดยเกมท่ีกลายเป็นท่ีนิยมของท้ังคนไทยและยังได้จ าหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น 
เกม Home Sweet Home ผลิตโดยบริษัท YDGDrazil เป็นเกมแนวสยองขวัญท่ีมีกล่ินอายแบบไทย ๆ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งยังได้เปิดภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเกม (Rodsom, 2017) ถือ
เป็นการปรับตัวเพื่อรองรับตลาด E-Sports ท่ีก าลังเติบโต เป็นทางเลือกให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา และช่วยสร้าง
บุคลากรให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและ E-Sports ได้ในอนาคต  

4.2 ผลด้านลบ  
ดังท่ีได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาหลายงานพบว่า การติดเกม หรือการใช้เวลา

เล่นเกมจนเกินพอดี อาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผู้เล่นได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ท้ังด้านสุขภาพ
ร่างกาย ด้านการเรียนและความสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่าย และผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 สุขภาพร่างกาย  
การเล่นเกมท าให้ผู้เล่นต้องนั่งจดจ่ออยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน และไม่ได้

เคล่ือนไหวร่างกายมากอย่างกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ และปัญหาสายตา ไปจนถึงการนอนหลับพักผ่อน และปัญหาการรับประทานอาหาร การศึกษา
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของตัวอย่างผู้ท่ีติดเกมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในประเทศไทย พบว่าตัวอย่าง
มีอาการเมื่อยล้าตามข้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากการนั่งเล่นเกมเป็นเวลานาน (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 
2549) ส่วนการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาท่ีเล่นเกมท่ัวไป พบว่าเมื่อเล่นเกมออนไลน์นานเข้าจะมีปัญหาสายตา 
ปวดตา สายตาส้ัน รวมท้ังอาการปวดหลัง ปวดนิ้วในระดับมาก ท้ังยังท าให้นอนดึก พักผ่อนน้อย และมักลืม
หรือทานอาหารไม่เป็นเวลาในระดับปานกลาง (ชลลดา บุญโท, 2544) ทางด้าน รศ.ดร.สุริยเดว ทรีปาตีให้
ข้อมูลว่า โดยปกติสารเอ็นโดรฟินท่ีมีประโยชน์จะหล่ังออกมาเมื่อเราเล่นกีฬาท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกาย แต่
ส าหรับการเล่นเกมหรือแข่งขัน E-Sports สารเอ็นโดรฟินท่ีหล่ังออกมาอาจท าให้ผู้เข้าแข่งขันกระวนกระวาย
และเกิดความเครียดมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเสียกับผู้ท่ีมีอายุน้อยและยังไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้ 
(Bangkok Post, 2018) ขณะท่ีในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ มีตัวอย่างผลกระทบร้ายแรงของผู้ท่ีเสพติดเกม
อย่างหนัก ไม่หลับไม่นอนและไม่ทานอาหาร จนร่างกายรับไม่ไหว ท าให้เสียชีวิต โดย Dr. Lee Tae-Kyung 
แพทย์แผนกการเสพติด ในโรงพยาบาลจิตเวช ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการเสพติดเกมของเยาวชนเกาหลีใต้ว่าผู้ท่ี
ติดเกมส่วนใหญ่จะเริ่มนอนน้อยลง และมีปัญหาเรื่องการทานอาหารตามมา (Hattenstone, 2017) 

อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มุมหนึ่ง แม้การเล่นเกมอยู่หน้าจอจะไม่ได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ผู้
ท่ีก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬา E-Sports ก็จ าเป็นต้องรักษาสุขภาพท้ังร่างกายและสายตา เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขัน
ได้ในสภาพท่ีสมบูรณ์ และยึดอายุการเป็นนักกีฬา E-Sports ของตนเองให้ยาวนานท่ีสุด โดยการศึกษาของ 
Thompson et al. (2014, อ้างถึงใน Hollist, 2015) พบว่าระดับการรู้คิด (Cognitive) ของผู้เล่น E-Sports 
จะถดถอยลงเมื่อมีอายุ 24 ปี ขณะท่ีนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์

https://www.homesweethomegame.com/
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ผ่านเว็บไซต์ The Standard ระบุว่านักกีฬา E-Sports จะต้องต่ืนตัวและใช้สมาธิในการแข่งขันตลอดเวลา ซึ่ง
สมาธิมีพื้นฐานมาจากสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ ในกีฬา E-Sports จึงมีการตรวจสุขภาพ ความดันโลหิต ตรวจ
สายตา และยังมีการเลือกใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ถนอมสุขภาพของนักกีฬา เช่น จอโทรทัศน์ถนอมสายตา เป็น
ต้น (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2561) หากการแข่งขัน E-Sports พัฒนามากขึ้น และมีการดูแลก ากับท่ีชัดเจนก็อาจ
ช่วยดูแลปัญหาสุขภาพของนักกีฬา E-Sports ไม่ให้เส่ือมถอยเร็วกว่าท่ีควรได้ในเบ้ืองต้น 

4.2.2 การเรียน และความสัมพันธ์ 
เนื่องจากกลุ่มคนท่ีเล่นเกมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงท่ีก าลังมีพัฒนาการ การเล่น

เกมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อพัฒนาการ การแบ่งเวลาในการเรียน และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้ 
จากการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีคุณลักษณะเข้าข่ายเสพติดเกมออนไลน์ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก 10 กรณีศึกษา พบว่าตัวอย่างใช้เวลาเล่นเกมต่อเนื่องนานท่ีสุดประมาณ 8-10 ช่ัวโมงต่อครั้ง โดยส่วน
ใหญ่มักมีผลการเรียนต่ า มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง นอกจากนี้
ยังมักให้ความส าคัญกับเพื่อนท่ีรู้จักกันผ่านเกมมากกว่าเพื่อนในชีวิตจริง (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 2549) ขณะท่ี
พรรณกนก รักศรีอักษร (2544) พบว่าตัวอย่างผู้เล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเตอร์เน็ตท่ีมีทักษะทางสังคมน้อย 
มักเป็นกลุ่มท่ีใช้ระยะเวลาเล่นเกมนาน และมีพฤติกรรมติดเกมมาก จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการแบ่ง
เวลาการเล่นเกมอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญอย่างมาก ผู้เล่นเกมจ าต้องสร้างสมดุลระหว่างโลกของเกมและ
โลกในชีวิตจริงของตนเองให้ได้ เพื่อหลีกเล่ียงจากปัญหาดังกล่าว 

4.2.3 ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับนักกีฬา E-Sports และนักเล่นเกมท่ัวไป นอกจากฝีมือแล้ว ส่ิงท่ีจะเสริมสร้าง

ความสามารถของผู้เล่น รวมถึงสร้างความยอมรับในกลุ่ม คือการมีอุปกรณ์การเล่นท่ีทันสมัยและมีไอเท็ม  
หายากในเกม ซึ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และก่อให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะกับ  
ผู้เล่นอายุน้อยท่ียังไม่มีรายได้และผู้ท่ีขาดการยับยั้งช่ังใจ ยิ่งปัจจุบัน มีช่องทางการจ่ายเงินท่ีสะดวกรวดเร็ว  
การจ่ายเงินให้กับเกมจึงเป็นไปอย่างง่ายดาย สอดคล้องกับงานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่เข้าข่ายเสพติดเกม
ออนไลน์ พบว่าตัวอย่างมักมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และหลาย ๆ คนมีไอเท็มหายากและราคาแพงเพื่อให้ตนได้
เป็นท่ียอมรับในกลุ่ม (ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์, 2549) นอกจากนี้ ท่ีผ่านมายังมีข่าวเกี่ยวกับการเสียเงินจ านวน
มากเพื่อใช้ซื้อไอเท็มต่าง ๆ ในเกม รวมทั้งการเล่นพนัน เช่น ในต่างประเทศ มีผู้ท่ีแอบขโมยบัตรเครดิตของพ่อ
เพื่อไปซื้อสกินกับอาวุธในเกม Counter-Strike และยังน าเงินไปเล่นพนัน รวมแล้วกว่า 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 50,000 กว่าบาท หรือเด็กหญิงวัย 8 ขวบท่ีแอบจดจ ารหัสบัตรเครดิตตอนท่ีพ่อของเธอกดซื้อ
ของในเกม จึงน าไปกดซื้อเองบ้าง โดยสูญเงินไปกว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 180,000 กว่าบาท 
(TF_TenEvolution, 2561)  

4.2.4 พฤติกรรมก้าวร้าว 
พฤติกรรมท่ีเป็นผลจากเกมถือเป็นเรื่องท่ีถูกถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาของเกม

บางประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การท าลายล้างคู่ต่อสู้เพื่อให้ตนได้ชัยชนะ ท าให้เกิดความกังวลว่าผู้เล่น

https://thestandard.co/author/ditsayut/
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อาจซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวดังกล่าว และเลียนแบบมาใช้ในชีวิตจริง โดย เฉพาะผู้เล่นเกมท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชน โดยงานวิจัยส่วนใหญ่พบผลสอดคล้องกันว่าเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงอาจมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ งานในช่วงแรกของ Sherry (2001) ได้รวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นวีดีโอเกมต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านั้นมาวิเคราะห์เป็นภาพรวมแบบ Meta-analysis พบว่าการเล่นเกมท่ีมีเนื้อหา
รุนแรงมีอิทธิพลต่อความก้าวร้าวของตัวอย่างแต่อยู่ในระดับน้อย โดยน้อยกว่าอิทธิพลของความรุนแรงในส่ือ
โทรทัศน์ ขณะท่ีการศึกษาระยะยาว (Longtitudinal study) ของ Wallenius and Punamäki (2008) พบว่า
เกมท่ีมีความรุนแรงมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวอย่างวัยรุ่นท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดย
ช่วงวัยท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดคืออายุระหว่าง 12-15 ปี สอดคล้องกับ Prescott, Sargent, and Hull (2018) ซึ่ง
ด าเนินการวิจัยแบบ Meta-analysis รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย 24 งาน ท่ีศึกษาถึงผลกระทบของการเล่นเกม
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางร่างกายของผู้เล่น โดยเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีระยะเวลาติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ระดับเดือนหรือปี ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 9-19 ปี พบว่าเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว โดย
พบผลมากในกลุ่มชาวผิวขาว และพบผลปานกลางในกลุ่มชาวเอเชีย แม้หลายคนท่ีเล่นเกมรุนแรงอาจไม่ได้
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาอย่างชัดเจน แต่จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรง
อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นได้จริง  

5. แนวทางการก ากับดูแลกีฬา E-Sports และการเล่นเกม  
E-Sports จะสามารถเติบโตขึ้นโดยไม่สร้างผลกระทบใหญ่หลวงอย่างท่ีหลายฝ่ายคาดการณ์ได้ จ าต้อง

อาศัยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างนโยบายและมาตรการท่ีสร้างสรรค์ และ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองดูแลนักกีฬา E-Sports รวมท้ังก ากับดูแลการแข่งขันให้มีมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบได้ ท้ังนี้ ประเทศไทยยังถือว่าใหม่กับตลาด  E-Sports อยู่มากในด้านการจัดมาตรการ
ควบคุมดูแลท้ังการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน ขณะท่ีในต่างประเทศ มีมาตรการตัวอย่างท่ีน่าสนใจ เป็น
กรณีศึกษาท่ีอาจน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

5.1 มาตรการในประเทศไทย 
จากการท่ี E-Sports ถูกยกระดับให้เป็นกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันองค์กร

อนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเกมเป็นโรคทางจิตเวช หลายภาคส่วนจึงมีความกังวลถึงผลกระทบท่ีอาจ
ตามมา เช่น ปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนท่ีเพิ่มขึ้น การพนัน การถูกทุจริตและหลอกลวง เป็นต้น จึง
ได้ช่วยกันผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกมาตรการ ควบคุมดูแล เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนไทยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะ
กับผู้ปกครอง เช่น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์ภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ขับเคล่ือนมาตรการ
คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาติดเกม โดยหนึ่งในส่ีข้อส าคัญคือการสนับสนุนให้มีมาตรการก ากับดูแลการ
แข่งขันวีดีโอเกม และ E-Sports ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดกิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกม
แต่พอด”ี ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติวันท่ี 1-7 พฤศจิกายนปีท่ีผ่านมา เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ (“สธ. ผนึกพลัง 84 องค์กร”, 2561) ขณะท่ีการ
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ขับเคล่ือนของสมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดท างานวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องต่อมาตรการในการก ากับดูแล ป้องกัน เด็กและเยาวชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์ เพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล E-Sports อย่างปลอดภัย
และรู้เท่าทัน โดยสรุปมาตรการท่ีควรน ามาใช้กับอีสปอร์ตในประเทศไทย (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2561) ได้แก่  

1) มาตรการก ากับผู้ประกอบการธุรกิจเกม E-Sports ทางจริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม 
2) มาตรการส่งเสริมความรู้ ฝ่ังผู้สร้างและเจ้านวัตกรรม เทคโนโลยี 
3) มาตรการด้านการลงทุน วิจัย และพัฒนา E-Sports ในเชิงเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืน 
4) มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เยียวยา ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงด้านสุขภาพ ท าให้

เท่าทันส่ือดิจิทัล ส่ือ E-Sports และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
5) มาตรการด้านการก ากับกิจกรรมการส่ือสาร การโฆษณา การตลาด ในการแข่งขัน E-Sports 

อย่างปลอดภัย เท่าทัน และสร้างสรรค์  

5.2 มาตรการในต่างประเทศ 
กฎหมายและมาตรการควบคุมก ากับเกี่ยวกับเกมและกีฬา E-Sports ในต่างประเทศมีหลากหลาย

รูปแบบ ท้ังการก าหนดประเภทของเกม โดยติดฉลากเรตต้ิงและฉลากเนื้อหาเกมก่อนจัดจ าหน่าย การ
ควบคุมดูแลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การควบคุมดูแลนักกีฬา E-Sports และการจัดการแข่งขัน ไปจนถึง
การควบคุมผู้ประกอบการร้านเกม ดังนี ้

ยุโรป 
ระบบการจัดเรตต้ิง หรือการจัดประเภทเกมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศท่ัวยุโรป ได้แก่ 

ระบบ Pan-European Game Information (PEGI) จัดต้ังขึ้นในปี 2003 โดยต้ังอยู่บนหลักจริยธรรม (Code 
of conduct) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับอายุข้ันต่ าของผู้
เล่นท่ีเหมาะสมกับเกมแต่ละเกม และเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับเกม ท าให้แน่ใจว่าการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดต่อความเป็นมนุษย์ และเพื่อสร้างส่ิงแวดล้อม
ทางออนไลน์ท่ีปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยประเภทของเรตต้ิงประกอบไปด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 
(“About PEGI”, n.d.) 

PEGI3  เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัย เนื้อหาต้องไม่มีเสียงหรือภาพท่ีท าให้เด็กกลัว อาจมีความรุนแรง
เพียงเล็กน้อยมากในรูปแบบการ์ตูน ไม่มีการใช้ภาษาท่ีรุนแรงหยาบคาย 

PEGI7  เนื้อหาอาจมีเสียงหรือภาพท่ีอาจท าให้เด็กกลัว มีเนื้อหารุนแรงได้เพียงเล็กน้อย โดยไม่ลง
รายละเอียดและไม่เสมือนจริง 

PEGI12 เนื้อหาอาจมีเสียงหรือภาพท่ีมีความรุนแรงได้บ้างผ่านตัวละครแบบแฟนตาซี ไม่เหมือนจริง 
อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศบ้าง ใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมได้เพียงเล็กน้อย  

PEGI16 เนื้อหาอาจมีความรุนแรงท่ีเสมือนจริง ใช้ภาษาท่ีรุนแรงหยาบคาย แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และยาเสพติด  
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PEGI18 เหมาะกับผู้ใหญ่ เนื้อหามีความรุนแรงมาก มีการฆ่าท่ีไร้สาเหตุ ความรุนแรงต่อผู้ท่ีไม่มีทางสู้ 
รวมทั้งเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ยาเสพติด หรือการเล่นพนันด้วยเงินจรงิ 

ท้ังนี้ ระบบ PEGI เป็นระบบเรตต้ิงท่ีใช้ใน 38 ประเทศท่ัวยุโรป และอิสราเอล แต่สถานะการใช้งานจะ
แตกต่างกันไปตามกฎหมายหรือมาตรการของประเทศนั้น  ๆ ในบางประเทศใช้เป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้มี
กฎหมายหรือการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เช่น อัลแบเนีย โครเอเชีย เป็นต้น ขณะท่ีบางประเทศก าหนดให้
ใช้ PEGI เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น สหราชอาณาจักร โปรตเุกส เนเธอแลนด์ เป็นต้น (“Pan European 
Game”, n.d.) 

ฝรังเศส 
ฝรังเศสเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีเริ่มออกมาตรการเพื่อควบคุมดูแล E-Sports โดย Stadler and 

Völkel (2019) ระบุว่า E-Sports ได้รับอนุญาตให้จัดแข่งขันและอยู่ในการควบคุมดูแลของกฎหมาย French 
Digital Republic Act เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2016 อีกท้ังรัฐบาลฝรั่งเศสยังได้ออกกฎหมายเพิ่มอีก 2 ฉบับ ฉบับ
แรกเพื่อควบคุมการจัดการแข่งขันวีดีโอเกม (Decree 871) และฉบับท่ีสองเกี่ยวกับการรับรองสถานะของ
นักกีฬา E-Sports อาชีพ (Decree 872) โดยการออกกฎหมายดังกล่าวเกิดจากเหตุผล 4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวของผู้เล่นเกมท่ีมีอายุน้อย 
2) สร้างความยุติธรรมในการจัดการแข่งขัน E-Sports 
3) ป้องกันการเดิมพัน ท่ีจะน าไปสู่การละเมิดหรือการโกงเงนิ 
4) เพื่อปกป้องผู้เข้าแข่งขัน E-Sports  
ตัวอย่างกฎเกณฑ์ใน Decree 871 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน E-Sports และผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ได้แก่ 

• การแข่งขันวีดีโอเกม จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครท่ีเก็บจากผู้เข้าร่วม
แข่งขันไม่มากไปกว่ามูลค่าของการจัดการแข่งขัน ซึ่งหมายรวมถึงเงินรางวัลด้วย และก่อน
จัดการแข่งขันไม่ว่าจะรายการใด ผู้จัดจะต้องแจ้งต่อ Central Racing and Games Service 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) ล่วงหน้า 

• การจ ากัดอายุผู้เข้าแข่งขัน ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีมอีายุต่ ากว่า 12 ปีเข้าแข่งขันเกม ส่วนผู้ท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ คือมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือตัวแทนทางกฎหมาย
ก่อนเข้าแข่งขัน 

• การจัดการเงินรางวัล ส าหรับผู้เข้าแข่งขันท่ีมีอายุต่ ากว่า 16 ปี เงินรางวัลท่ีได้จากการแข่งขัน
บางส่วนจะถูกจัดการโดยผู้ปกครอง และส่วนท่ีเหลือจะถูกออมไว้กับสถาบันการเงินของรัฐ
หรือ Deposits and Consignments Fund จนกว่าผู้เล่นจะบรรลุนิติภาวะ 

ตัวอย่างกฎเกณฑ์ใน Decree 872 ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักกีฬา E-Sports อาชีพและสังกัดหรือผู้ว่าจ้าง 
ได้แก่ 

https://www.svlaw.at/en/author/stadlervoelkel
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• บริษัทหรือสังกัดท่ีจะจ้างนักแข่งอาชีพต้องได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีซึ่งดูแลกิจการด้าน
ดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เล่นอาชีพท่ีถูกจ้าง เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกซ้อมด้านร่างกาย ระยะเวลาการฝึกซ้อม ไปจนถึงการประเมินและติดตามทางการ
แพทย์ โดยผู้มีอ านาจในภาครัฐมีหน้าท่ีประเมินและป้องกันความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดต่อผู้
เล่นอาชีพได้ ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

• สัญญาจ้างอาชีพจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่มากเกินกว่า 5 ปี แต่ยังมี
ความยืดหยุ่น ท่ีอาจท าให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาต่างออกไปได้  

 

เยอรมันน ี
เยอรมันนีเป็นปะเทศท่ีมีตลาดเกมใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และเป็นประเทศแม่แบบในการวางมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อควบคุมเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรง รัฐบาลเยอรมันนีได้บัญญัติมาตรการควบคุมเกมไว้อย่างเคร่งครัดใน
กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Children and Young Persons Protection Act: JuSchG) โดยก่อนท่ี
บริษัทผู้ผลิตเกมจะสามารถจัดจ าหน่ายหรือเผยแพร่เกมแก่เด็กและเยาวชนได้ จะต้องผ่านการจัดเรตต้ิงหรือจัด
ประเภทของเกมท่ีเหมาะส าหรับผู้เล่นตามช่วงอายุจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐ มีคณะกรรมการ
จัดเรตต้ิงเกม (USK) ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจ าหน่ายเกมท่ีมีบทบาทส าคัญ จัดต้ังขึ้นเพื่อ
ควบคุมดูแลกันเอง (Self-regulation) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท้ังนี้ ประเภทของเกมท่ีจัดเรตต้ิงแล้วจะแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (ชุติวัต ประดิษฐพัสตรา, 2559)  

1) เกมท่ีไม่จ ากัดอายุผู้เล่น ผลิตออกมาเพื่อให้เด็กทุกเพศทุกวัยเล่นได้ เช่น เกมกระดาน เกมหมากรุก 
เป็นต้น ท่ีไม่มีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย ไม่ท าให้เด็กอยู่ในสถานการณ์วิตกกังวลหรือเครียด 

2) เกมท่ีอนุญาตให้ผู้เล่นท่ีเข้าถึงได้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป เน้นเกมท่ีเหมาะส าหรับเล่นในครอบครัว เช่น เกม
แข่งรถ เกมสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น ท้ังนี้ ฉากต่อสู้ในเกมต้องไม่ท าให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ท าให้เกิด
ความเครียดอย่างไร้เหตุผล และต้องไม่ท าให้วิตกกังวลเกินไป 

3) เกมท่ีอนุญาตให้ผู้เล่นท่ีเข้าถึงได้มีอายุ 12 ปีข้ึนไป เป็นเกมท่ีมีการแข่งขันมากกว่าเกมท่ีอนุญาตให้
เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เนื้อหาของเกมส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เทพนิยาย ซึ่งท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่า
ไม่ใช่โลกแห่งความจริง เช่น เกมแนววางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น  

4) เกมท่ีอนุญาตให้ผู้เล่นท่ีเข้าถึงได้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป อาจมีการกระท าท่ีรุนแรงได้ เกมแนวการต่อสู้
ด้วยอาวุธ หรือมีภารกิจทหาร เกมต่อสู้ผจญภัย แต่เนื้อหาของเกมส์ก็ต้องไม่รุนแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อ
สังคม  

5) เกมท่ีอนุญาตให้ผู้เล่นท่ีเข้าถึงได้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มักจะเป็นเกมท่ีมีลักษณะรุนแรง การต่อสู้ ความ
ขัดแย้ง โดยเหมาะส าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เช่น เกมยิง เกมต่อสู้แนวผจญภัย เป็นต้น โดยเป็นเกมท่ีมีความสมจริง
สูง ท าให้ผู้เล่นรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน 

นอกเหนือจากการจัดเรตต้ิง เกมท่ีถูกประกาศรายช่ือต่อสาธารณชนว่าเป็นเกมท่ีเป็นอันตรายต่อเด็ก
และเยาวชน จะถูกควบคุมและจ ากัดการเข้าถึงด้วยมาตรการอื่น ๆ ด้วย เช่น เกมดังกล่าวต้องไม่ถูกเสนอหรือ
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ขายให้กับร้านค้าท่ัวไป ยกเว้นร้านค้าท่ีได้ขออนุญาตตามกฎหมาย และต้องมีการปิดบังไม่ให้เด็กและเยาวชน
มองเห็น ไม่ให้มีช่องทางการส่ังซื้อทางไปรษณีย์ รวมท้ังไม่ให้ประกาศและโฆษณาในสถานท่ีสาธารณะท่ีเด็ก
และเยาวชนเข้าถึงได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจ าหน่ายหรือส่งมอบเกมให้เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ 
จะมีความผิดทางอาญา มีโทษจ าคุกและโทษปรับ (ชุติวัต ประดิษฐพัสตรา, 2559) 

สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งท่ีใช้การก าหนดการจัดเรตต้ิงเกมตามช่วงอายุก่อนจัดจ าหน่ายอย่าง

เป็นทางการ ตามระบบ Pan-European Game Information ตามกฎหมาย The Digital Economy Act 
2010 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมเนื้อหาของเกมและการเข้าถึงให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดเรตต้ิง
ได้แก่ สภามาตรฐานวีดีโอ (The Video Standards Council) ซึ่งมีอ านาจปฏิเสธไม่รับการจัดเรตต้ิงหากเกม
นั้นมีความรุนแรงมากเกนิไป และมีอ านาจไม่อนุญาตให้ขายเกมในสหราชอาณาจักรด้วย นอกเหนือจากนี้ยังมี
บทลงโทษแก่ผู้ท่ีจ าหน่ายเกมใหแ้ก่เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่ตรงตามเรตต้ิงท่ีก าหนด โดยให้รับโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด์ และโทษส าหรับผู้ท่ีจัดส่งเกมท่ีไม่มีการจัดเรตต้ิง ให้รับโทษจ าคุก
ไม่เกิน 2 ปี และปรับอย่างไม่จ ากัด ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ชุติวัต ประดิษฐพัสตรา, 2559) 

สหรัฐอเมริกา 
มาตรการทางกฎหมายการจัดเรตต้ิงวีดีโอเกม (Video Games Ratings Enforcement Act) ใน

สหรัฐอเมริกา จัดท าขึ้นเพื่อควบคุมเนื้อหาของเกมท่ีมีอันตราย เพื่อให้บุคคลเข้าถึงเกมได้อย่างเหมาะสมตาม
อายุ  การจ าหน่ายวีดีโอเกม ต้องตรวจสอบอายุของผู้ซื้อหรือผู้เช่าเกม โดยให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือยืนยันอายุของผู้ซื้อหรือผู้เช่าให้เหมาะสมกับเนื้อหาวีดีโอเกมตามท่ีก าหนดไว้ และห้ามซื้อขาย ให้เช่าวีดีโอ
เกมท่ีเหมาะกับผู้ใหญ่แก่เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 17 ปี หากฝ่าฝืนจะถูกโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
หนึ่งครั้ง หรือต้องท างานบริการสังคมตามเวลาท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการจัดเรตต้ิงซอฟต์แวร์บันเทิง (The 
Entertainment Software Rating Board: ESRB) ใช้ระบบเรตต้ิงท่ีออกแบบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
พัฒนาเด็ก ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา ผู้เช่ียวชาญทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แบ่งเรตต้ิงเกมเป็น 7 ประเภท (ชุติวัต ประดิษฐพัสตรา, 2559) ได้แก่  

1) Early Childhood เหมาะกับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป 
2) Everyone เหมาะกับเด็กอายุ 6 ปีข้ึนไป 
3) Everyone 10+ เหมาะกับเด็กอายุ 10 ปีข้ึนไป 
4) Teen เหมาะกับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป 
5) Mature เหมาะกับผู้ท่ีมีอายุ 17 ปีขึ้นไป 
6) Adults Only เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีเนื้อหารุนแรงอย่างต่อเนื่อง มีการพนนัและ

การใช้ภาษาท่ีรุนแรงหยาบคาย 
7) Rating Pending ยังอยู่ระหว่างการรอจัดเรตต้ิงจากคณะกรรมการ 
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เกาหลีใต้ 
สมาพันธ์อีสปอร์ตแห่งเกาหลีใต้ หรือ Korean eSports Association (KeSPA) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 

2012 มีบทบาทเป็นผู้จัดแข่งขัน E-Sports กว่า 25 รายการภายในประเทศ โดยมีแนวปฏิบัติหรือการควบคุม
เกี่ยวกับ E-Sports เช่น การจัดระบบอันดับ ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าในสัญญาของผู้เล่น E-Sports อาชีพ และ
การโปรโมตการแข่งขันแบบลีกมากกว่าทัวร์นาเม้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้สมาพันธ์ยังได้ท าข้อตกลงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักแข่ง E-Sports ชาวเกาหลีใต้ให้รอบด้านมากขึ้น โดยเมื่อปี 
2017 ท่ีผ่านมาได้ท าข้อตกลงกับบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมายในลอสแองเจอลิส Legacy Pro Law ซึ่ง
เช่ียวชาญเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ งานบันเทิง และใบอนุญาต เพื่อให้ค าปรึกษากับนักแข่ง E-Sports ชาว 
เกาหลีใต้ ท่ีต้องติดต่อท างานกับหน่วยงานหรือทีมในต่างประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาพบว่าเกิดปัญหาบางประการ 
เช่น การเซ็นสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ท าข้อตกลงกับธนาคาร Woori Bank เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านการวางแผนและการเงินของนักแข่ง E-Sports อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อถกเถียงจากผู้ ท่ีม ี
ส่วนเกี่ยวข้องว่าการก ากับดูแลของสมาพันธ์ยังไม่เข้มข้นและจริงจังเท่าท่ีควร รวมท้ังเกิดค าถามต่อการรวม
ศูนย์อ านาจการจัดการไว้ท่ีเดียวว่าจะเกิดประโยชน์ต่อวงการ E-Sports เกาหลีใต้ได้จริงหรือไม่ (Ifrahlaw, 
n.d.; Young, 2017) 

ด้านกฎหมาย ในปี 2011 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ก าหนดกฎ “Cinderella law” หรือ “Shutdown law” 
ส าหรับการเล่นเกมพีซีออนไลน์ โดยห้ามไม่ให้ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 16 ปี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ระหว่างเวลาเท่ียงคืน
จนถึงหกโมงเช้า โดยจะต้องใช้เลข Social Security เพื่อยืนยันอายุก่อนจะเข้าเกมได้ อย่างไรก็ตามกฎดังกล่าว
ไม่รวมถึงการเล่นเกมคอนโซล หรือเกมโทรศัพท์มือถือและแท็ปเล็ท (Hattenstone, 2017; “South Korea 
Special”, 2015)  

ด้านการป้องกันและเยียวยา จากท่ีเกาหลีใต้ประสบปัญหาเด็กติดอินเตอร์เน็ตรวมถึงติดเกมจ านวน
มาก รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ “I Will Centre” ในกรุงโซล โดยมีบทบาทเพื่อป้องกัน 
ช่วยเหลือและบ าบัดเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาโรคติดอินเตอร์เน็ต จัดต้ังขึ้นศูนย์แรกต้ังแต่ในปี 2007 และ
ขยายเพิ่มอีก 5 ศูนย์ เป็น 6 ศูนย์ในปี 2012 ท่ัวโซล โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
โรงเรียน เพื่อน มีโปรแกรมท่ีน่าสนใจ  (“I Will Centre”, n.d.; “South Korea Special”, 2015;) ได้แก่ 

1) ด้านการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ อาทิ  

• การบ าบัดระยะยาว เวลาประมาณ 1 ปี ใช้วิธีให้ค าปรึกษาแบบเด่ียวและแบบกลุ่มแก่เด็ก
และเยาวชน การให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง การออกค่ายครอบครัว กิจกรรมกลุ่ม ไปจนถึง
การให้ค าแนะน าด้านอาชีพอื่น ๆ 

• บริการให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนที่มีความเส่ียงท่ีบ้านหรือโรงเรียน 

• การใช้ศิลปะบ าบัด (expressive art therapy methods) 
2) โปรแกรมด้านการป้องกัน อาทิ 
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• การให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการติดอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
เช่น การใช้ละครหุ่นกระบอกส าหรับนักเรียนอนุบาล  

• ห้องเรียนส าหรับผู้ปกครอง  

• การตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ท่ีเป็นอันตรายโดยอาสาสมัครเยาวชน 

จีน 
มาตรการควบคุมการเล่นเกมในประเทศจีนเกิดขึ้นหลังจากภาครัฐเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพและการติด

เกมของเด็กและเยาวชน โดยก าหนดให้ผู้เล่นในร้านเกมยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนทุกครั้ง ผู้เล่นท่ีอายุต่ า
กว่า 18 ปีจะอนุญาตให้เล่นได้วันละ 3 ช่ัวโมง หากเกินกว่านั้นแต้มจากการเล่นเกมจะถูกหักครึ่งหนึ่ง และถ้า
เล่นเกิน 5 ช่ัวโมงก็จะไม่ได้รับคะแนนใด ๆ จากการเล่นเกมเลย หากผู้เล่นละเมิด โดยปลอมแปลงหรือน าบัตร
ประชาชนของผู้ใหญ่มาใช้แทน จะถูกข้ึนบัญชีในฐานะผู้ติดเกม และจะถูกหักแต้มจากการเล่น นอกจากนี้ หาก
พบว่าผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใดไม่ควบคุมดูแล และปล่อยให้มีเยาวชนฝ่าฝืน จะถูกระงับการด าเนินกิจการ
และยึดใบอนุญาต ซึ่งท่ีผ่านมา 5 ปีจนถึงเมื่อปีก่อน มีผู้ให้บริการท่ีถูกปรับเงินเพราะละเมิดกฎของทางการแล้ว
กว่า 90 แห่ง (Healthygamer, 2561)  

นอกจากนี้ จีนยังมีมาตรการอื่น ๆ ท่ีบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเกมต้องท าตาม อย่างเช่น ก่อนการวาง
จ าหน่ายเกมจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมส่ือก่อน โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ปีท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ควบคุมส่ือในจีนได้ส่ังห้ามไม่ให้บริษัทส่ือยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Tencent วางจ าหน่ายเกม Monster Hunter: 
World ท่ีผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น แม้ว่า Tencent จะซื้อลิขสิทธิ์ของเกมดังกล่าวเพื่อมาเปิดตัวในจีนไว้แล้วก็ตาม 
ส่วนเกมฮิตอย่าง PUBG ก็ถูกส่ังห้ามไม่ให้เก็บเงินเพิ่มในเกม ท าให้บริษัทต้องปรับเปล่ียนรูปแบบของเกม 
รวมทั้งจะต้องจ ากัดเวลาการเล่นของเยาวชนในเกม Honor of King เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาของผู้มี
อ านาจ ซึ่งมาตรการดังกล่าวท าให้บริษัท Tencent ได้รับผลกระทบ และเสียหายไปหลายพันล้านดอลลาร์
สหรัฐ (Kharpal, 2561) 

ญี่ปุ่น 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตและพัฒนาเกมท่ีมีช่ือเสียง มีบริษัทอย่างนินเทนโด โซนี่ โคนามิ และอื่น  ๆ 

โดยเกมท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่ก็เป็นเกมท่ีผลิตในประเทศเอง จากการสัมภาษณ์ Paolo Gianti นักพัฒนา
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมในญี่ปุ่น ระบุว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดท่ีมีผู้เล่นเกมใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รวม 67.6 
ล้านคน แต่เกมจากต่างประเทศ หรือแม้แต่เกมท่ีนิยมเล่นกันท่ัวโลกอย่างเกมโมบากลับไม่เป็นท่ีนิยมในญี่ปุ่น 
ซึ่งรายงานจากหลายแหล่งระบุว่าเป็นเพราะญี่ปุ่นมีกฎหมายการพนันท่ีเข้มข้น แต่ Gianti มองว่าเป็นเพราะ
วัฒนธรรมการเล่นเกมของชาวญี่ปุ่นมากกว่าท่ีชอบเล่นเกมคนเดียว แบบเล่นแข่งกับคอมพิวเตอร์ โดยไม่
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ซึ่งต่างจากรูปแบบของเกมโมบาท่ีต้องเล่นเป็นทีม ด้วยเหตุนี้ท าให้   
E-Sports ในญี่ปุ่น เติบโตได้ช้า โดยปัจจุบันมีองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในการผลักดัน  E-Sports หรือ 
Japanease Esports Union (JESU) มีสมาชิกเป็นบริษัทเกม 26 แห่ง ได้ร่วมกันออกใบอนุญาติส าหรับนักกีฬา 
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E-Sports อาชีพในญี่ปุ่น (Pro player license) จากการท่ีมีกฎหมายห้ามไม่ให้ การแข่งขันเกมมีเงินรางวัล
มากกว่า 1 แสนเยน การออกใบอนุญาตดังกล่าวท าให้นักกีฬา E-Sports อาชีพสามารถเข้าร่วมการแข่งขันท่ีมี
เงินรางวัลสูงขึ้นได้ (Ashton, 2019) 

องค์กรท่ีท าหน้าท่ีดูแลและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาเกมในญี่ปุ่น ได้แก่ Computer 
Entertainment Rating Organization (CERO) จัดต้ังขึ้นในปี 2002 แบ่งเรตต้ิงเกมเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) A ส าหรับบุคคลท่ัวไป 
2) B ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 12 ปีขึ้นไป 
3) C ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
4) D ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 17 ปีข้ึนไป 
5) Z ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 

6. Supply Chain ในกีฬา E-Sports 

6.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ตลาดกีฬา E-Sports ประกอบด้วยฟันเฟือง ท้ังบุคลากร ธุรกิจ และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง

ต่างช่วยท าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นต้ังแต่กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตเกม ผู้จัดการแข่งขัน ไปจนถึงผู้
ถ่ายทอดการแข่งขัน  และผู้ชม E-Sports โดยอาจสรุปภาพรวมได้ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม E-Sports 

 
6.1.1 ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่ายเกม 
บริษัทเกมช้ันน าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดจ าหน่ายเกมท่ีเป็น ท่ีนิยมในประเทศไทย ได้แก่ 

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) โดยมีบริษัทแม่อยู่ในสิงค์โปร์ มีท้ังเกมพีซี เช่น Pubg, League of 
Legends, FIFA online 3 และ 4 และเกมบนโทรศัพท์มือถืออย่าง Rov เป็นต้น โดยอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโส
ด้านพันธมิตรทางธุรกิจเกมของการีนา ระบุว่าการีนาเป็นบริษัทท่ีมีจ านวนบัญชีผู้ท่ีลงทะเบียนเล่นเกม ใน
ประเทศไทยสูงสุด ครองสัดส่วนร้อยละ 50 ของบัญชีท่ีลงทะเบียนท้ังหมด โดยในปี 2017 มีผู้ลงทะเบียนเล่น
เกมชาวไทยผ่านการีนาเฉพาะเกมพีซี 30 ล้านบัญชี และเกมมือถืออีก 11 ล้านบัญชี มีเกมท่ีเป็นนิยมอย่าง 

ผู้ชม E-Sports

บริษัท/ผู้
ถ่ายทอดการ

แข่งขัน
E-Sports 

บริษัท/ผู้จัดการ
แข่งขัน

E-Sports 

ผู้ผลิต/ผู้จัด
จ าหน่ายเกม
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ROV ซึ่งหลังเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2016 มีผู้ลงทะเบียนเล่นเกมกว่า 3.5 ล้านบัญชีภายใน 4 เดือน 
(พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล, 2560) นอกเหนือจากนี้ ยังมีบริษัทผู้บริการเกมอื่นๆ เช่น Electronics Extreme เมื่อปีท่ี
ผ่านมา ได้รับสิทธิ์จาก Est games ให้บริการเกม Cabel Online ในประเทศไทย โดยท่ีผ่านมายังเป็นผู้บริการ
เกมอย่าง Ragnarok ท่ีจุดกระแสเกมออนไลน์ในไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้น 

6.1.2 บริษัท/ผู้ถ่ายทอดการแข่งขัน E-Sports 
  แพลตฟอร์มท่ีเช่ือมโยงระหว่างนักกีฬา E-Sports นักเล่นเกม สตรีมเมอร์ ไปจนถึงผู้ชมท่ัวไป
ในปัจจุบัน นอกจากเว็บไซต์ยูทูป และเฟสบุ๊คซึ่งเป็นท่ีนิยมของคนไทยท่ัวไป ยังมีส่ืออย่าง Twitch บริษัทลูก
ของ Amazon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียล วีดีโอ และคอมมูนิต้ี ของนักเล่นเกม ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมากท่ัวโลก 
และก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยในปี 2561 มีสถิติจ านวนผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
ELEAGUE’S Counter-Strike: Global Offensive Major รอบชิงชนะเลิศ  สูง สุด 1 ล้านคน ด้านนาย 
Ferdinand Gutierrez ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด Twitch ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า 
Twitch เติบโตได้เร็วขึ้น จากการท่ีประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี และมีสตรีมเมอร์ท่ีสร้างสรรค์ ในปี 
2560 พบว่ามียอดเข้าชมบน Twitch รวมมากกว่า 2,129 ล้านนาที เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2559 ส่วนยอด
ผู้ใช้งานในแต่ละวันมีประมาณ 166,448 คน สตรีมเมอร์ท่ีแอคทีฟในแต่ละเดือนมี 48,026 ราย สตรีมเมอร์ท่ี
เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitch มี 347 ราย โดยจะมีรายได้จากการบริจาค และบางส่วนยังได้ส่วนแบ่งจาก
ค่าโฆษณาและผู้ติดตาม ขณะท่ีอันดับเกมท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยอิงจากจ านวนผู้เข้าชม ได้แก่ 1) Dota2 
2) Pubg 3) Counter-Strike: Global Offensive ในแต่ละปียังมีการจัด Twitch con เป็นการรวมตัวของ 
คอเกมเพื่อพบปะกัน ท้ังนี้ Twitch ยังได้ต่อยอดสร้างคอนเทนท์อื่น ๆ นอกเหนือจากคอนเทนท์เกี่ยวกับเกม
ด้วย (Tangsiri, 2561; “Twitch กับสถิติการเติบโต”, 2561) 

6.1.3 บริษัท/ผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ต 
  ในประเทศไทยมีบริษัทผู้จัดการแข่งขันที่มีช่ือเสียง เป็นผู้จัดทัวร์นาเม้นท์ รวมถึงลีกการ
แข่งขันซึ่งเป็นท่ีนิยมหลายรายการ อาทิ 

• บริษัท การีนา ออนไลน์ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและให้บริการเกมแล้ว ยังเป็นผู้จัดการแข่งขัน  
E-Sports ในประเทศไทย โดยอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรทางธุรกิจเกม บริษัท การีนา 
ออนไลน์ (ประเทศไทย) ระบุว่าในปี 2559 การีนาได้จัดแข่งขัน  E-Sports รายการใหญ่ 8 รายการ 
เงินรางวัลรวม 27 ล้านบาท การแข่งขัน Garena Star League (GSL) ท่ีจัดแข่งในระดับภูมิภาค เพื่อ
หาตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก เป็นลีก E-Sports อันดับต้น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล, 2560; Tangsiri, 2560) ขณะท่ีในปีนี้ การีนาได้เปิดตัวการแข่งขันอย่าง Free 
Fire Thailand Championship 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 6 เมษายน เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา  
E-Sports ไทยเข้าแข่งขันในรายการ Free Fire Worldcup 2019 ในวันท่ี 7 เมษายน ร่วมกับทีมจาก
ประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ ท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (“การีนาเปิดรับสมัคร
ตัวแทนประเทศไทย”, 2562) 
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• บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด ได้จัดแข่งขัน E-Sports ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ 
Asia Pacific Predator League 2019 วันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ ท่ีอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬา
แห่งชาติ โดยมีเงินรางวัลในการแข่งขันรวมกว่า 8.2 ล้านบาท จัดแข่งกันสองเกม ได้แก่ Dota 2 และ 
Pubg โดยนายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
ระบุเพิ่มเติมว่าจากการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันในรายการดังกล่าว มีทีมท่ีสมัครเข้า
ร่วมแข่งขันกว่า 450 ทีม และแข่งรอบตัดสินไปในเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว โดยมีจ านวนผู้เข้าชมการ
แข่งขัน Pubg ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube มากกว่า 240,000 ยูสเซอร์ และ 
Dota2 มีผู้เข้าชมมากกว่า 230,000 ยูสเซอร์ จ านวนช่ัวโมงในการสตรีมมิ่งรวมมากกว่า 56 ช่ัวโมง 
โดยตัวแทนทีมประเทศไทยท่ีจะได้เข้าแข่งขันส าหรับเกม Dota2 ได้แก่ทีม Alpha Red และเกม 
Pubg ไ ด้แก่ ทีม  Signature.pubg, Purple mood e-sport, Pinto Gaming และ  MiTH (“Acer 
ประกาศความเป็นเจ้าภาพ”, 2561) 

• บริษัทแพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ Konami Digital Entertainment และสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดแข่งขัน Thai E-League Pro ซึ่ ง เป็นลีก  
E-Sports ระดับอาชีพอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดฤดูกาลการแข่งขนัเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี
ท่ีผ่านมา ด้วยเกม Pro Evolution Soccer 2019 (PES2019) เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท นอกจากนี้
ทางสมาคมฟุตบอลฯ ยังได้เซ็นสัญญามอบลิขสิทธิ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยลีก สโมสร และชุด
นักเตะของไทยลีกเสมือนจริงให้เกม PES2019 ด้วยเช่นกัน (“อีสปอร์ตลูกหนังสยาม”, 2561) 

• บริษัท อินโฟเฟด จ ากัด จัดการแข่งขันลีก E-Sports ระดับมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบครั้งแรกใน
ประเทศไทย University E-sports Championship (UEC) โดยเปิดให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท มีผู้สนับสนุนภาครัฐอย่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ส่วนเกมท่ีจะใช้แข่งขัน ได้แก่ Rov, Pubg, และ 
Overwatch (Markrider, 2562) 

6.1.4 ผู้ชมอีสปอร์ต 
ปลายทางของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม E-Sports ได้แก่ ผู้ชม จากปี 2018 ท ี่มีผู้ชม  

E-Sports ท่ัวโลกประมาณ 395 ล้านคน คาดการณ์ว่าในปี 2019 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 456 ล้านคน ท้ังนี้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคท่ีมีจ านวนผู้ชม E-Sports เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วท่ีสุด และคาด
ว่าจะมีจ านวนผู้ชมถึง 31.9 ล้านคนในปีนี้ (Kooistra, 2019) ขณะท่ีโดยส่วนใหญ่ผู้ชม E-Sports ก็คือกลุ่มคน
ท่ีเล่นเกมอยู่ก่อนแล้ว  และยังเป็นกลุ่มท่ีใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง และเล่นเกมบนแพลทฟอร์มต่าง ๆ มากกว่า
กลุ่มผู้เล่นเกมท่ีไม่ใช่ผู้ชม E-Sports ด้วย ผลส ารวจของบริษัทวิจัย EEDAR ในปี 2014 ระบุว่าผู้ชม E-Sports 
ในสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยประมาณมากกว่าคนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้มากกว่ากลุ่ม
นักเล่นเกมท่ีไม่ใช่ผู้ชม E-Sports ประมาณสองเท่า อาทิ ค่าเม้าส์ กลุ่มท่ีชม E-Sports ใช้จ่ายรวม 29 ล้าน
เหรียญ ต่างกับกลุ่มไม่ชมท่ีใช้จ่ายไป 13 ล้านเหรียญ เป็นต้น (Walker, 2015) 
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ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ชม E-Sports ส่วนใหญ่มักมีจุดประสงค์ในการรับชม E-Sports เพื่อความ
บันเทิงและต้องการชมทักษะของผู้เล่น หากพวกเขาติดตามการแข่งขัน E-Sports อย่างต่อเนื่อง ก็มีโอกาส
เป็นไปได้ท่ีผู้ชมจะกลายเป็นกลุ่มแฟนคลับของนักกีฬา E-Sports ไม่ต่างจากผู้ชมกีฬาท่ัวไป (Lee &amp; 
Schoenstedt, 2011 อ้างถึงใน Tang, 2018) จากการศึกษาของ Shaw (2014) ในกลุ่มตัวอย่างอายุต้ังแต่ 
18-65 ปี ท่ีรับชม E-Sports ท้ังทางออนไลน์และในสถานท่ีแข่งจริง พบว่าแรงจูงใจท่ีท าให้รับชม E-Sports 
เป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ เพื่อความบันเทิง เพื่อความเครียดเชิงบวกหรือความต่ืนตัว (eustress) เพื่อความสุนทรีย์ 
และเพื่อชมทักษะของผู้เล่นรวมถึงแผนการเล่นของทีม ขณะท่ีเมื่อวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีชมการแข่งขัน พบว่ายิ่ง
ผู้ชมใช้เวลาชมนานมักจะยิ่งรู้สึกว่าตนได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และจะยิ่งใช้เวลายาวนานขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ชม  
E-Sports อายุน้อยมักจะมีแรงจูงใจด้านความภูมิใจในตนเองมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่จะเลือกปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวมากกว่า โดยถือเป็นโอกาสท่ีจะได้ใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวท่ีอายุ
น้อยมากข้ึน  

6.2 มูลค่าทางธุรกิจของ E-Sports และตลาดเกมโดยรวม  

6.2.1 ตลาด E-Sports 
ภาพรวมทางธุรกิจของ E-Sports จากรายงานของบริษัท Newzoo ซึ่งเช่ียวชาญด้านการวิจัย

ข้อมูลเกี่ยวกับเกมและ E-Sports มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ (Newzoo, 2018) 
1. รายได้ของอุตสาหกรรม E-Sports ท่ัวโลก คิดจากค่าสปอนเซอร์ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน 

ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงค่าบัตรเข้าชมและของท่ีระลึกในการแข่งขัน 
ส าหรับปี 2018 คาดว่ามีมูลค่ารวม 906 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 จากปี 2017 ท่ี
มีมูลค่ารวม 655 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในปี 2021 คาดการณ์ว่า E-Sports จะเติบโตขึ้นไปถึง
ระดับ 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

2. ค่าสปอนเซอร์มีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในตลาดปี 2018 มูลค่า 359.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2017 ท่ีมีมูลค่า 234.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

3. ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
จากปี 2016-2021 จะอยู่ท่ีร้อยละ 49.8 โดยในปี 2021 ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันจะมี
สัดส่วนเป็นอันดับสองรองจากค่าสปอนเซอร์  

4. แบรนด์สินค้าจะเข้ามาลงทุนในตลาด E-Sports เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากท่ีคาดการณ์ว่าจะมี
สัดส่วนร้อยละ 77 ของรายได้ท้ังหมดในปี 2018 จะเติบโตเป็นร้อยละ 84 ของรายได้ท้ังหมด ใน
ปี 2021 มูลค่ารวม 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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ภาพที่ 2 คาดการณ์รายได้ของ E-Sports ในปี 2018 พิมพ์ซ้ าจาก Newzoo: Global Esports Economy, 
Feb 21, 2018, สืบค้นจาก https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-

reach-905-6-million-2018-brand-investment-grows-48/ Copyright 2018 by Newzoo. 
 

ขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบตามแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก ในปี 2017 ทวีปเอเชียมีสัดส่วนตลาดสูดท่ีสุด
ในโลก มูลค่ารวม 406 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือทวีปอเมริกาใต้ มูลค่ารวม 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และยุโรป มูลค่ารวม 298 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

 
ภาพที่ 3 รายได้โดยประมาณของตลาด E-Sports แบ่งตามภูมิภาค ปี 2017 พิมพ์ซ้ าจาก 2019 Video Game 

Industry Statistics, Trends & Data. May, 2018 สืบค้นจาก https://www.wepc.com/news/video-game-

statistics/#esport 
 
นอกจากนี้ เมื่อส ารวจเฉพาะเงินรางวัลในการแข่งขัน E-Sports พบว่ามีมูลค่าสูงมากเช่นกัน 

สถิติจากเว็บไซต์ esportsearnings พบว่าเงินรางวัลจากการแข่งขันในปี 2018 ท่ัวโลก มีมูลค่ารวมกว่า 151 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9xtao6KbgAhUUSo8KHbuYDLwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fesportsobserver.com%2Fnewzoo-esports-report-2017%2F&psig=AOvVaw1VaY0wvUYna_1tn-JpyLod&ust=1549532437979380
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ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขัน Dota 2 กว่า 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 151 รายการ 
รองลงมา ได้แก่ เกม Counter-Strike: Global Offensive เงินรางวัลในการแข่งขันรวมกว่า 22 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ส่วนล าดับท่ีสามถึงห้า ได้แก่ เกม Fortnite, League of Legends และ Pubg ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 เงินรางวัลจากการแข่งขันอีสปอร์ตในปี 2018 สูงสุดห้าอันดับ 

เกม จ านวน 
รายการแข่งขัน 

จ านวนผู้เข้า
แข่งขัน (คน) 

จ านวนเงินรางวัล 
(ดอลลาร์สหรัฐ) 

1. Dota 2 151 1,069 41,306,630.23 

2. Counter-Strike: Global Offensive 813 4,492 22,620,367.19 
3. Fortnite 161 1,381 20,074,787.48 

4. League of Legends 167 1,727 14,396,201.41 
5. Pubg 98 1,233 6,965,481.14 

*สืบค้นจาก https://www.esportsearnings.com/history/2018/games (วันที่ 9 มกราคม 2562) 

 
ด้านข้อมูลในประเทศไทย หน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี (Economic 

Intelligence Center) วิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรม E-Sports ในอนาคตว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ
ท่ัวโลก โดยมีปัจจัยจากตลาดเกมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลักดันจากภาครัฐให้ E-Sports เป็นกีฬา และการ
เปิดรับจากภาคการศึกษาท่ีได้เปิดหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรมารองรับความต้องการของตลาด  E-Sports ท่ี
ขยายตัวขึ้น โดยภาคธุรกิจไทยท่ีจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม ได้แก่ 1) ธุรกิจท่ีใช้
สปอนเซอร์ในการสร้างแบรนด์ 2) ธุรกิจอุปกรณ์ต่อพ่วงเกม และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 3) ธุรกิจท่องเท่ียว (ธตรฐ 
จีรัญพงษ์, 2561) 

ขณะท่ีการวิจัยโดยภควัต เจริญลาภ (2561) จากการสัมภาษณ์สมาคม ผู้ประกอบการ และ
ส่ือ พบว่าค่าสปอนเซอร์เป็นสัดส่วนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในตลาด E-Sports ในประเทศไทย โดยเป็นส่วนส าคัญท่ี
จะช่วยขับเคล่ือนอุตสาหกรรม และยังระบุว่าการท่ีเงินรางวัลจากการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จะช่วย
ยกระดับของมาตรฐานของการจัดการแข่งขัน E-Sports และส่งผลใหมู้ลค่ารวมของ E-Sports ในประเทศไทย
เติบโตตามไปด้วย 

6.2.2 อุตสาหกรรมเกม 
ตลาดอุตสาหกรรมเกมได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี และการ

ขยายตัวของ E-Sports จากการส ารวจพบว่าตลาดเกมท่ัวโลกมีมูลค่ามหาศาล Newzoo คาดการณ์ว่าในปี 
2019 การใช้จ่ายในเกม (Game reveues) ท่ัวโลกจะอยู่ ท่ี 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดเกม
โทรศัพท์มือถือจะเติบโตมากเป็นพิเศษ อีกท้ังบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ก็จะเข้าสู่ตลาดการสตรีมมิ่งเกม
เช่นกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันท่ีสูงขึ้น (Kooistra, 2019) ส่วนการจัดอันดับประเทศท่ีมีการใช้จ่ายในเกม

https://www.esportsearnings.com/history/2018/games/245-counter-strike-global-offensive
https://www.esportsearnings.com/history/2018/games/245-counter-strike-global-offensive
https://www.esportsearnings.com/history/2018/games
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ภายในประเทศในปี 2018 รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยผู้บริโภค รายงานธุรกิจรายไตรมาส และอื่น ๆ โดยไม่ได้
รวมค่าฮาร์ดแวร์ ภาษี การบริการธุรกิจระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ (Business-to-business services) 
และมูลค่าตลาดการพนัน พบว่า ประเทศท่ีมีการใช้จ่ายในเกมสูงสุดได้แก่ ประเทศจีน มูลค่า 34,400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 850 ล้านคน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 31,535 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 265 ล้านคน และญี่ปุ่น 17,715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก
จ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 121 ล้านคน ส่วนอันดับส่ีและห้า ได้แก่ เกาหลีใต้และเยอรมัน มูลค่า 5,764 และ 
4,989 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามล าดับ ท้ังนี้จะสังเกตได้ว่าสามในห้าอันดับแรกเป็นประเทศในเอเชียท้ังส้ิน ส่วน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีอันดับสูงสุด คืออันดับ 17 มูลค่า 1,084 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (“Top 100 Countries/Markets”, n.d.)  

ส่วนประเทศไทยมีมูลค่าการใช้จ่ายในเกม ในปี 2018 รวม 667 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท) จากจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 38 ล้านคน อยู่ในอันดับท่ี 19 จากท่ัวโลก เป็น
รองเพียงอินโดนีเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขยับข้ึนหนึ่งอันดับจากเมื่อปี 2017 ซึ่งอยู่ในอันดับ
ท่ี 20 มูลค่าการใช้จ่าย 597 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,000 ล้านบาท) ท้ังนี้ จากข้อมูลในปี 2017 ยัง
พบว่า ในประเทศไทยมีผู้เล่นเกมรวมประมาณ 18.3 ล้านคน ส่วนผู้ท่ีเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือ พบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 26 เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี รองลงมาใกล้เคียงกันร้อยละ 25 คือเพศหญิง อายุ 21-35 
ปี ขณะท่ีเพศชายและหญิงอายุ 10-20 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 16 และ 12 ตามล าดับ (“The Thai Gamer”, 
2017; “Top 100 Countries /Markets”, n.d.) ด้านผลส ารวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2559 (ค.ศ.2016) 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีปา (DEPA) หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ระบวุ่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 16,328 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 58 ร้อยละ 14.8 
(พาวเวอร์บอมบ์, 2561) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเกม ซึ่งมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
โครงการนี้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยวิธีการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ
วิธีการวิจัยและขอบเขตวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงส ารวจ (Field Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อศึกษาถึง 
1.1 กลุ่มเด็กและเยาวชน 

1) ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเล่นเกม 
2) ความคิดเห็น พฤติกรรมการแข่งขัน และการเข้าสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports 
3) ผลกระทบ และความคิดเห็นต่อปัญหาเด็กติดเกม และแนวทางควบคุมดูแล 

1.2 กลุ่มผู้ปกครอง 
1)  การใช้ชีวิตประจ าวัน และพฤติกรรมการเล่นเกมของลูก/หลาน 
2)  การดูแลและควบคุมการเล่นเกมของลูก/หลาน 
3)  ความคิดเห็นต่อกีฬา E-Sports และมาตรการดูแลปัญหาเด็กติดเกม 
 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อศึกษาถึง 
 2.1  บทบาทหน้าท่ีของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม E-Sports  
 2.2  สถานการณ์และผลกระทบของ E-Sports เนื้อหาของเกมท่ีใช้แข่งขัน 

2.3  เส้นทางการเข้าสู่สถานะการเป็นนักกีฬา E-Sports เป้าหมายในปัจจุบันและอนาคต 
2.4  ผลกระทบท่ีเกิดท้ังทิศทางบวกและลบ รวมถึงความแตกต่างในด้านต่างๆ ระหว่างนักเล่นเกม

ท่ัวไปกับนักกีฬา E-Sports 
2.5  เส้นทางอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports ในปัจจุบัน 
2.6  แนวทาง มาตรการก ากับดูแลเด็กติดเกม รวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้  E-Sports เป็น

ทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบการเล่นเกม  
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3. การวิจัยเอกสาร (Documentary Survey) เพื่อศึกษาถึง 

3.1  ข้อมูลเชิงสถิติท่ีถูกบันทึกไว้โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม (DE) และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเติบโตของ E-Sports ท้ังในระดับนานาชาติและประเทศไทย 
3.3  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ธุรกิจ (ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่ือมโยงกับกีฬา E-Sports) 
3.4  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลกระทบท้ังด้านบวกและลบ รวมถึงแนวทางดูแล และการ

ปรับตัวที่เหมาะสม 
 

ประชากรเป้าหมาย 
1. การวิจัยเชิงส ารวจ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ  

1.1  เ ด็กและเยาวชน ครอบคลุมประชาชนท่ีอยู่ ใน ช่วงอายุระหว่ าง  13 -24 ปี  ในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภาคประกอบด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา  

1.2 นักกีฬา E-Sports ท้ังระดับสมัครเล่นและอาชีพ ครอบคลุมกลุ่มนักเล่นเกมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา E-Sports ท้ังท่ีมีสังกัด (นักกีฬาอาชีพ) และไม่มีสังกัด (สมัครเล่น) 

 1.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบคลุมประชาชนท่ีมีบุตร อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13 ถึง 24 ปี ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภาค ประกอบด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าท าการสัมภาษณ์โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแทนจากภาควิชาการ ได้แก่ นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน และท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
นักวิชาการจากสถาบันราชานุกูล ศูนย์คุณธรรม สมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน 
(สสดย.) นักวิชาการด้านส่ือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นักจิตวิทยาการปรึกษา อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.2 ตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports ได้แก่ ต้นสังกัดของนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน 
2.3 ตัวแทนในสายนักกีฬา ได้แก่ นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นักกีฬา E-Sports ท้ัง

ระดับสมัครเล่นและอาชีพ ท่ีมีระดับความส าเร็จแตกต่างกัน (บางส่วนเคยชนะการแข่งขัน
ระดับประเทศ และติดทีมชาติไทยไปแข่งระดับนานาชาติ) 

2.4 ตัวแทนกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักกีฬา E-Sports ทีมชาติ  
2.5 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน คือ  

• การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

• กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• กระทรวงวัฒนธรรม 
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ก าหนดขอบเขตการส ารวจครอบคลุมพื้นท่ี 7 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ และ 4 จังหวัดใหญ่ในแต่ละในภูมิภาค คือเชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา ส ารวจท้ังพื้นท่ี
เขตเมือง และนอกเขตเมือง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง อ้างอิงสถิติจ านวนประชากรช่วงอายุระหว่าง 13 ถึง 24 ปี 
จ านวน 2,269,235 คน จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 
รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 13 ถึง 24 ปี จ าแนกตามพื้นที่ 
ภูมิภาค ชาย หญิง รวม 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 626,471 611,773 1,238,244 
เชียงใหม่ 124,289 122,193 246,482 
ชลบุรี 128,471 114,879 243,350 
ขอนแก่น 149,082 146,624 295,706 
สงขลา 125,542 119,911 245,453 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,153,855 1,115,380 2,269,235 
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลปี 2560 
 

ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง  

1 กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป 
โครงการนี้ค านวณขนาดตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มคือ 

+/- 2.5 ท าการปรับค่าผลกระทบจากการออกแบบวิจัย (design effect) ท่ี 1.25 อัตราการตอบ (response 
rate) ร้อยละ 90 จ านวนรวม 2,112 ตัวอย่าง ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการส ารวจรวม 5 พื้นท่ี กระจายตาม
สัดส่วนประชากร รายละเอียดดังตารางท่ี 3 และ 4  

ตารางที่ 3 ขนาดตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย และอัตราความร่วมมือ 

Confidence Level Confidence Interval Sample size 
95 +/- 2.5 1,536 

ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย Design Effect = 1.25 
อัตราความร่วมมือ Response rate 90 

95 +/- 2.5 2,112 
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ตารางที่ 4 การค านวณขนาดตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน จ าแนกตามพื้นที ่
พื้นที ่ สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 54.57 1,153 
เชียงใหม่ 10.86 229 
ชลบุรี 10.72 226 
ขอนแก่น 13.03 275 
สงขลา 10.82 229 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 100.00 2,112 
 

2 กลุ่มนักกีฬา E-Sports  
ค านวณจ านวนตัวอย่างเด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports ค านวณโดยประยุกต์ใช้สูตรส าหรับ

กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ของของ W.G. Cochran ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคล่ือนจาก
การสุ่มคือ +/- 5 จ านวนตัวอย่างรวม 384 ตัวอย่าง ซึ่งคณะผู้วิจัยปรับเป็น 400 ตัวอย่าง 
 
 3 กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก าหนดขนาดตัวอย่างรวม 1,000 ตัวอย่าง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
กระจายไปในพื้นท่ี 7 จังหวัด โดยให้มีการกระจายตัวของตัวอย่างสอดคล้องกับสัดส่วนประชากรในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันในเชิงจ านวน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5  

 

ตารางที่ 5 การค านวณขนาดตัวอย่างพ่อ แม่ผู้ปกครอง จ าแนกตามพื้นที่ 
พื้นที ่ สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 54.57 546 
เชียงใหม่ 10.86 109 
ชลบุรี 10.72 107 
ขอนแก่น 13.03 130 
สงขลา 10.82 108 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 100.00 1,000 
 
การสุ่มตัวอย่าง 

1 กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป 
คณะผู้วิจัยจะท าการสุ่มตามหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยประยุกต์ใช้การสุ่ม

แบบผสมผสาน ด้วยการสุ่มแบบช้ันภูมิ และการสุ่มเชิงระบบ โดยค านึงถึงความสอดคล้องต้องกันของสัดส่วน
ประชากรจริง (Probability Proportionate to Size Sampling) ดังรายละเอียด 
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1) ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยมี 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา เป็นช้ันภูมิหลัก (Stratum) ในแต่ละช้ันภูมิหลัก    
มีระดับข้ันของการสุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการปกครอง  

2) การสุ่มเลือกพื้นท่ีตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic 
Sampling) โดยใช้ค่าความถี่สะสมของจ านวนประชากรเป็นฐานในการสุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นท่ีได้รับ
การสุ่มเลือกตามน้ าหนักของจ านวนประชากรในพื้นท่ี โดยมีข้ันตอนดังรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี 1 จัดท าตารางการสุ่มตามโครงสร้างของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมข้อมูล 
               จ านวนประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี ในแต่ละพื้นท่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดเรียงและให้เลขท่ีแต่ละพื้นท่ีตามขนาดประชากร โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  

     เพื่อให้การสุ่มกระจายไปยังจังหวัดท่ีมีประชากรขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่ กลาง และเล็ก)  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าช่วงกว้างของการสุ่มตัวอย่าง (sampling interval) คือ             โดยท่ี 

       k = ช่วงกว้างของการสุ่ม N = จ านวนประชากร n = จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกเลขสุ่มต้ังต้น (r) ให้มีค่าระหว่าง 1 กับ k (1 < r < k) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
(simple random sampling) จากนั้นสุ่มพื้นท่ีตัวอย่างถัดไปตามช่วงกว้างท่ีค านวณได้     
คือหน่วยที่มีหมายเลขตรงกับค่า r, r+k, r+2k, ..., r+(n-1)k 

ท้ังนี้โครงสร้างการสุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 3 ส่วนตามลักษณะด้านการปกครองดังนี้ 
 

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ช้ันภูมิย่อย คือ ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก  
การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง แบ่งพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็น 3 ช้ันภูมิ คือช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก 

และก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปี
ของท้ัง 3 ช้ันภูมิ (Systematic Sampling with Probability Proportional 
to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง  สุ่มตัวอย่างเขตโดยใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง 
 ให้สอดคล้องกับประชากรท่ีท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปีของพื้นท่ีนัน้ใน

กรุงเทพมหานคร (Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม  สุ่มตัวอย่างแขวง ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง
ให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปีของเขตนั้น (Systematic 
Sampling with Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในชุมชน โดยเก็บข้อมูลตามครัวเรือน และ
ก าหนดขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรเป้าหมาย
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ตามเพศและช่วงอายุ ในพื้นท่ีนั้น ๆ (Systematic Sampling with 
Probability Proportional to Size) 

 
จังหวัดปริมณฑล  
การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง  ท าการสุ่มจังหวัดตัวอย่างโดยใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนด

สัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปีของพื้นท่ีนั้น 
(Systematic Sampling with Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง  สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้วิธีการ
ตามท่ีระบุในข้อ 2 โดยมีการก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องประชากรท่ี
มีอายุ 18 ถึง 24 ปี (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) ใน เทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขต
เทศบาล) ท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสาม สุ่มตัวอย่างต าบล / ชุมชน ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วน
ตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปีไปในเทศบาล (ในเขต
เทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ท่ีสุ่มได้ (Systematic Sampling 
With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในต าบล / ชุมชน โดยเก็บข้อมูลตาม
ครัวเรือน และก าหนดขนาดตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ ในพื้นท่ีนั้น  ๆ (Systematic 
Sampling with Probability Proportional to Size) 

 
ภูมิภาคต่างๆ  
การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ช้ันภูมิย่อย คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และ            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ี
มี อายุ  18 ถึ ง  24  ปี ไปของ ท้ั ง  4 ช้ันภู มิ  (Systematic Sampling with 
Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสอง  สุ่มตัวอย่างจังหวัดในแต่ละภาค ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนด
สัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับกับจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปี 
( Systematic Sampling With Probability Proportional to Size)  ใ น
จังหวัดท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้วิธีการ
ตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับจ านวน



 

43 

ประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปี (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) ในเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขต
เทศบาล) ท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี  สุ่มตัวอย่างต าบลใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2  โดยก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้
สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 24 ปีในเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / 
อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) นั้น (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ห้า สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในต าบล / ชุมชน โดยเก็บข้อมูลตาม 
ครัวเรือน และก าหนดขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ 
ประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ ในพื้นท่ีนั้นๆ (Systematic  
Sampling with Probability Proportional to Size) 

 
2 กลุ่มนักกีฬา E-Sports  
ท าการเก็บรวบรวมท้ังกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพ และสมัครเล่น โดยกลุ่มนักกีฬา E-Sports อาชีพ เก็บ

ข้อมูลจากต้นสังกัด ส่วนกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเก็บข้อมูลจากชมรม E-Sports ภายในสถาบันการศึกษา
และผู้ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเจาะจงเฉพาะผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sports 
 
 3 กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก าหนดขนาดตัวอย่างรวม 1,000 ตัวอย่าง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดเงื่อนไขคือ ต้องมีบุตร หลานท่ีอยู่ในการอุปการะ เล้ียงดู ท่ี
มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18 ถึง 24 ปี โดยเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเดียวกับกลุ่มเด็กและเยาวชน และก าหนดสัดส่วนการ
กระจายของจ านวนตัวอย่างให้สอดคล้องกัน 
 
 
 

(ผังการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนพิจารณาจากแผนภาพที่ 1)
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แผนภาพที่ 1 ผังการสุ่มตัวอย่าง กรณีส ารวจเด็กและเยาวชน และกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนอายุ 18 ถึง 24 ปี / พ่อ แม่ ผู้ปกครองในพื้นที่ 7 จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 
 

เขตตัวอย่าง 

ชุมชน 

อ าเภอตัวอย่าง 

สงขลา ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ 

กรุงเทพฯ ช้ันใน กรุงเทพฯ ช้ันนอก กรุงเทพฯ ช้ันกลาง 

ในเขต 
เทศบาล 

 

นอกเขต
เทศบาล  

ปริมณฑล 

ต าบล ต าบล 

ก าหนดโควตาโดยการควบคุมสัดส่วน
ตัวอย่างให้มีคุณลักษณะด้านเพศ และอายุ

สอดคล้องกับประชากรในพ้ืนที่ 

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน 
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ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การวิจัยเชิงส ารวจ ภายหลังเครื่องมือวัดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทีมงานลงพื้นท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด รวมข้อมูลท่ีน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังส้ิน 3,610 ตัวอย่าง 
จ าแนกเป็น  

1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 2,155 ตัวอย่าง  
2) นักกีฬา 404 ตัวอย่าง  
3) พ่อแม่ผู้ปกครอง 1,051 ตัวอย่าง  

 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ภายใต้เนื้อหาตามกรอบวัตถุประสงค์กับกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวม
จ านวนท้ังส้ิน 40 ราย ประกอบด้วย 

1) ตัวแทนจากภาควิชาการ   จ านวน 8 ราย 
2) ตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports จ านวน 4 ราย 
3) ตัวแทนในสายนักกีฬา   จ านวน 20 ราย 
4) ตัวแทนกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักกีฬา จ านวน 2 ราย 
5) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ   จ านวน 6 ราย 

 
เคร่ืองมือวัด 

1. การพัฒนากรอบค าถามเชิงลึกและแบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ 
ด าเนินการร่วมกันระหว่าง ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) และคณะกรรมการฯ จาก

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือวัด ท้ังแบบสอบถาม 
และกรอบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดเนื้อหาอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนั้นท าการ
ตรวจสอบ ปรับแก้ และให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการฯ จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จากนั้นจึงลงเก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยการวิจัยเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงกลุ่มนักวิชาการ  

    เพื่อน าข้อมูลท่ีประกอบการพิจารณาก าหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม     
    (เครื่องมือวัด) ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าร่างแบบสอบถาม เพื่อใหก้รรมการเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการทดสอบร่างแบบสอบถาม ปรับแก้ และน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม 
               ข้อมูล 

 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
โครงการส ารวจครั้งนี้ ทีมงานก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ ท้ังส้ินรวม 8 สัปดาห์ ในช่วงระหว่าง

เดือนธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินโครงการในแต่ละสัปดาห์ ปรากฎ
ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 7 สัปดาห์ 8 

ก าหนดกรอบประเด็น และแนวทาง 
การด าเนินงาน กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ 

        

พัฒนาแบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ์ และ
กรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

        

เตรียมทีมงานเก็บข้อมูล         
ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอสัมภาษณ์         
เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์เชิงลึก         
ลงรหัส ป้อนข้อมูล         
จัดท าร่างรายงานส่งกรรมการพิจารณา         
กรรมการพิจารณา ให้ความเห็น         
ปรับแก้ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์         
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา “E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการก ากับดูแล” แบ่งการน าเสนอผลวิจัย

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1   ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มเด็กและเยาวชน และนักกีฬา 
ส่วนท่ี 2   ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มผู้ปกครอง  
ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มเด็กและเยาวชนและนักกีฬา 
 ส่วนท่ี 1 แสดงผลข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักกีฬา E-Sports ซึ่งท้ัง 2 กลุ่มเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัด (แบบสอบถาม) ชุดเดียวกัน เพื่อช่วยให้สามารถมองภาพพฤติกรรม ความคิดในประเด็น
ต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ โดยรายละเอียดผลการศึกษาปรากฎดังนี้ 
  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ กลุ่มเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเพศชายและหญิงใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 50.1 และ 49.9 ขณะท่ี  

กลุ่มนักกีฬา E-Sports ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 97.5 เป็นเพศชาย ส่วนเพศหญิงมีไม่มากนักเพียงร้อยละ 2.5 
อายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุเฉล่ียคือ 18 ปี 7 เดือน โดยร้อยละ 38.7 อยู่ในช่วงอายุ 13 - 17 ปี และ 

ร้อยละ 61.3 อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี 
กลุ่มนักกีฬา E-Sports อายุเฉล่ียสูงกว่า คือ 21 ปี 10 เดือน โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 85.4 อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 19 - 24 ปี 

สถานภาพด้านการศึกษา และการท างาน   
กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่คือร้อยละ 80.1 ก าลังศึกษา ส่วนกลุ่มท่ีท างานแล้วมีอยู่ร้อยละ 18.7  
กลุ่มนักกีฬา E-Sports มีสถานภาพใกล้เคียงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน คือส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5 ยังศึกษา 
ส่วนกลุ่มท่ีท างานแล้วมีอยู่ร้อยละ 19.1    

ผลการเรียน  กลุ่มเด็กและเยาวชน เกรดเฉล่ีย (เฉพาะกลุ่มท่ียังศึกษาอยู่) คือ 2.93 โดยร้อยละ 34.9 เกรดเฉล่ีย 
อยู่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.49 รองลงมาร้อยละ 30.2 เกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 2.99  
กลุ่มนักกีฬา E-Sports เกรดเฉล่ีย (เฉพาะกลุ่มท่ียังศึกษาอยู่) ต่ ากว่า คือ 2.83 โดยร้อยละ 45.7 เกรด 
เฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 2.99 รองลงมาร้อยละ 34.4 เกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.49 

รายได้ส่วนบุคคล  กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่คือร้อยละ 61.2 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 
    กลุ่มนักกีฬา E-Sports รายได้สูงกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน โดยร้อยละ 63.6 รายได้มากกว่า  

  5,000 บาทต่อเดือน 
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ดัชนีมวลกาย (BMI) กลุ่มเด็กและเยาวชน ครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 51.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 21.1 น้ าหนัก 
น้อย / ผอม ขณะท่ีร้อยละ 27.0 อยู่ในระดับท้วมถึงอ้วนระดับ 2  

   กลุ่มนักกีฬา E-Sports ครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 53.5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 5.3 น้ าหนัก 
น้อย / ผอม ขณะท่ีร้อยละ 41.2 อยู่ในระดับท้วมถึงอ้วนระดับ 2 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 มีสัดส่วนของผู้ท่ีสูบบุหรี่ และด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 21.7 และ 42.8 สูงกว่ากลุ่มอายุ 13-17 ปี ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 
2.9 และ 11.8  

   กลุ่มนักกีฬา E-Sports ร้อยละ 32.9 สูบบุหรี่ และร้อยละ 62.1 ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

(พิจารณาตารางที่ 7 ถึง 14) 
 

ตารางที่ 7 เพศ จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ เพศ เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ชาย 1,080 50.1 394 97.5 
2 หญิง 1,075 49.9 10 2.5 
 รวม 2,155 100.0 404 100.0 

 

ตารางที่ 8 ช่วงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ ช่วงอายุ เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 13-17 ปี 834 38.7 14 3.5 
2 18-24 ปี 1,321 61.3 345 85.4 
3 25 ปีขึ้นไป  0 0.0 45 11.1 
 รวม 2,155 100.0 404 100.0 

* อายุเฉลี่ย (เด็กและเยาวชน) 18 ปี 7 เดือน    ต่ าสุด 13 ปี สูงสุด 24 ปี 
  อายุเฉลี่ย (นักกีฬา) 21 ปี 10 เดือน  ต่ าสุด 14 ปี      สูงสุด 36 ปี  
 

ตารางที่ 9 สถานะการศึกษา/ท างาน ปัจจุบัน จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 

ล าดับ สถานะการศึกษา/ท างาน เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ก าลังศึกษา 1,726 80.1 317 78.5 
2 ท างาน 403 18.7 77 19.1 
3 ว่างงาน ไมไ่ด้เรียน และไม่ได้ท างาน 25 1.1 10 2.4 
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4 ไม่ระบ ุ 1 0.1 - - 
 รวม 2,155 100.0 404 100.0 

ตารางที่ 10 เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษา) 
ล าดับ เกรดเฉลี่ย 

เทอมล่าสุด 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ต่ ากว่า 2.00 22 1.2 1 0.3 
2 2.00 – 2.49 287 16.6 46 14.5 
3 2.50 – 2.99 521 30.2 145 45.7 
4 3.00 – 3.49 602 34.9 109 34.4 
5 3.50 – 4.00 232 13.4 4 1.3 
6 ไม่ระบ ุ 62 3.7 12 3.8 
 รวม 1,726 100.0 317 100.0 

* เกรดเฉลี่ย (เด็กและเยาวชน) 2.93     ต่ าสุด 1.00      สูงสุด 4.00  
  เกรดเฉลี่ย (นักกีฬา) 2.83   ต่ าสุด 1.98 ปี      สูงสุด 3.58  

 

ตารางที่ 11 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ รายได้ เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 1,000 บาท 61 2.8 - - 
2 1,001 - 2,000 บาท 189 8.8 1 0.2 
3 2,001 - 3,000 บาท 483 22.4 19 4.7 
4 3,001 - 4,000 บาท 326 15.1 58 14.5 
5 4,001 - 5,000 บาท 260 12.1 68 16.8 
6 5,001 - 10,000 บาท 422 19.6 149 36.9 
7 มากกว่า 10,000 บาท 371 17.2 108 26.7 
8 ไม่ระบ ุ 43 2.0 1 0.2 
 รวม 2,155 100.0 404 100.0 
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ตารางที่ 12 เกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI) ตามกรมอนามัย เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จ าแนกตาม
สถานภาพการเล่นเกม 

ล าดับ เกณฑ์ 
ดัชนีมวลกาย 

ค่า BMI เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 น้ าหนักน้อย/ ผอม  น้อยกว่า 18.5 198 21.1 19 5.3 
2 ปกติ  18.5 - 22.9 486 51.9 191 53.5 
3 น้ าหนักเกิน/ ท้วม 23 - 24.9 145 15.5 87 24.4 
4 อ้วนระดับ 1 25 - 29.9 91 9.7 50 14.0 
5 อ้วนระดับ 2 30 ข้ึนไป 17 1.8 10 2.8 
 รวม  937 100.0 357 100.0 

*สูตรค านวณค่า BMI = น้ าหนัก (กก.) / (ส่วนสูง (ม.))2  

 
ตารางที่ 13 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ พฤติกรรม 

การสูบบุหร่ี 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 สูบ 24 2.9 286 21.7 310 14.4 133 32.9 
2 ไม่สูบ 810 97.1 1,034 78.3 1,844 85.6 271 67.1 
3 ไม่ระบ ุ - - 1 0.1 1 0.0 - - 
 รวม 834 100.0 1,321 100.0 2,155 100.0 404 100.0 

 
ตารางที่ 14 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามสถานภาพการเลน่เกม 
ล าดับ พฤติกรรมการด่ืม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
เด็กและเยาวชน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ด่ืม 98 11.8 565 42.8 663 30.8 251 62.1 
2 ไม่ด่ืม 736 88.2 755 57.2 1,491 69.2 153 37.9 
3 ไม่ระบ ุ - - 1 0.1 1 0.0 - - 
 รวม 834 100.0 1,321 100.0 2,155 100.0 404 100.0 
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ตอนที่ 2 สถานการณ์การเล่นเกมในกลุ่มเด็กเยาวชน และนักกีฬา E-Sports 
 ตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 81.2 ยังคงเล่นเกม (ผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์) ใน
ปัจจุบัน จ าแนกเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปีร้อยละ 85.0 และ 18-24 ปี ร้อยละ 78.7 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยเล่น 
และกลุ่มท่ีเคยเล่นเกมแต่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว มีเท่ากันคือ ร้อยละ 9.4  
 นักกีฬา E-Sports ใช้เวลาเล่นเกมเฉล่ียต่อวันสูงกว่าเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ท้ังวันธรรมดา และวันหยุด โดยในวันธรรมดา นักกีฬา E-Sports ใช้เวลาเล่นเกมเฉล่ีย 3.34 ช่ัวโมง ขณะท่ีเด็กและ
เยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม เฉล่ีย 2.13 ช่ัวโมง (กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปี เล่นเกมเฉล่ีย 2.08 ช่ัวโมง และกลุ่มท่ี
อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี เล่นเกมเฉล่ีย 2.17 ช่ัวโมง) ส่วนวันหยุดพบว่า นักกีฬา E-Sports ใช้เวลาเล่นเกมเฉล่ีย 
4.24 ช่ัวโมง ขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมเฉล่ียประมาณ 3.10 ช่ัวโมง (กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปี 
เล่นเกมเฉล่ีย 3.21 ช่ัวโมง และกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี เล่นเกมเฉล่ีย 3.36 ช่ัวโมง) เมื่อจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีเล่นเกม (จ านวนช่ัวโมงท่ีเล่น) ตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มใช้เวลาในวันหยุดกับเกมสูงกว่าวันธรรมดาอย่างเห็น
ได้ชัด  
 

(พิจารณาตารางที่ 15 ถึง 16) 
 

ตารางที่ 15 พฤติกรรมการเล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ พฤติกรรม 

การเล่นเกม 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยเล่น 70 8.4 133 10.1 203 9.4 - - 
2 เคยเล่นและเลิกเล่น

แล้ว 
55 6.6 148 11.2 203 9.4 - - 

3 ยังเล่นอยู่ในปัจจุบัน 709 85.0 1040 78.7 1,749 81.2 404 100.0 
 รวม 834 100.0 1321 100.0 2,155 100.0 404 100.0 

 
ตารางที่ 16 เวลาที่เล่นเกมเฉลี่ยต่อวัน จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่เคยเล่นเกม) 
ล าดับ เวลาเฉลี่ย 

ที่เล่นเกม (วัน) 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด 

1 ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 31.0 14.3 28.7 14.40 29.6 14.3 6.4 4.5 

2 มากกว่า 1 ถึง 2 ช่ัวโมง 33.1 22.1 27.6 19.90 29.8 20.7 24.3 12.9 

3 มากกว่า 2 ถึง 3 ช่ัวโมง 16.9 20.5 15.9 20.70 16.3 20.6 24.3 16.3 

4 มากกว่า 3 ถึง 4 ช่ัวโมง  10.2 19.1 11.5 16.40 11.0 17.6 20.0 22.8 

5 มากกว่า 4 ช่ัวโมง 2.0 17.3 4.5 16.70 3.5 16.9 25.0 43.5 
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ล าดับ เวลาเฉลี่ย 
ที่เล่นเกม (วัน) 

เด็กและเยาวชน นักกีฬา  
E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 

วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด 

6 ไม่ได้เล่นแล้ว 6.8 6.7 11.8 11.90 9.8 9.9 0.0 0.0 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) 2.08 

ชม. 
3.21 
ชม. 

2.17 
ชม. 

3.36 
ชม. 

2.13
ชม. 

3.10 
ชม. 

3.34 
ชม. 

4.24 
ชม. 

  ค่าต่ าสุด (Min) 30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

30 
นาท ี

 ค่าสูงสุด (Max) 12 ชม. 12 ชม. 10 ชม. 19 ชม. 12 ชม. 19 ชม. 12 ชม. 12 ชม. 

 
 
ตอนท่ี 3 สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเล่นเกม 
3.1 การเล่นเกมของบุคคลแวดล้อม และการก ากับดูแล การเล่นเกม 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม และ
กลุ่มท่ีไม่เล่นเกม พบความแตกต่างค่อนข้างชัดเจน โดยตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports และเด็กและเยาวชน
ท่ัวไปท่ีเล่นเกม มีเพื่อนสนิทเล่นเกมสูงถึงร้อยละ 98.8 และ 96.3 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เล่นเกมมีเพื่อนสนิทเล่นเกมใน
สัดส่วนท่ีต่ ากว่า คือร้อยละ 82.3 นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนเพื่อนสนิทท่ีเล่นเกมโดยเฉล่ีย ในตัวอย่างกลุ่มท่ีเป็น
นักกีฬา E-Sports มีสูงท่ีสุดคือ 6 คน รองลงมาคือตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกม 5 คน ส่วนกลุ่มท่ีไม่เล่น
เกมมีจ านวนเพื่อนสนิทท่ีเล่นเกมต่ ากว่า 2 กลุ่มแรกอย่างชัดเจน คือ 2 คน  

ท านองเดียวกันตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports ถึงร้อยละ 90.6 มีสมาชิกในครอบครัว คือ พ่อ แม่ พี่น้อง 
ญาติ (ท่ีพักอาศัยในบ้านเดียวกัน) เล่นเกม ใกล้เคียงกับกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ท่ีพบว่ามีอยู่ร้อยละ 
86.2 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เล่นเกม พบว่ามีสัดส่วนคนในครอบครัวที่เล่นเกมต่ ากว่า 2 กลุ่มแรกชัดเจน คือร้อยละ 65.8 
 การควบคุมการเล่นเกมของบุตรหลาน พบว่ายังมีไม่มากนัก โดยตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่น
เกม มีเพียงร้อยละ 27.6 ท่ีระบุว่าพ่อ แม่ ผู้ปกครองมีการควบคุมก ากับดูแลการเล่นเกม (กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 13-
17 ปี ร้อยละ 44.2 ควบคุมการเล่นเกม ส่วนกลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีสัดส่วนต่ ากว่าชัดเจนคือร้อยละ 16.8)  
ขณะท่ีกลุ่มนักกีฬา E-Sports พบว่ามีน้อยกว่าคือ เพียงร้อยละ 6.2 และหากท าการจ าแนกกลุ่มท้ังนี้แนวทางหลัก
ท่ีใช้ในการควบคุมก ากับดูแลคือ การควบคุมด้านเวลา และประเภทเกมท่ีเล่น 
 

(พิจารณาตารางที่ 17 ถึง 19) 
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ตารางที่ 17 เพื่อนสนิททีเ่ล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ เพื่อนสนิท 

ที่เล่นเกม 
เด็กและเยาวชน (ไม่เล่นเกม) เด็กและเยาวชน (เลน่เกม) นักกีฬา E-Sports 

13 – 17 ปี 18 – 24 ปี รวม 13 – 17 ปี 18 – 24 ปี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่มี  14 11.2 58 20.6 72 17.7 14 2.0 51 4.9 65 3.7 5 1.2 
2 ม ี 111 88.8 223 79.4 334 82.3 695 98.0 989 95.1 1,684 96.3 399 98.8 
 รวม 125 100.0 281 100.0 406 100.0 709 100.0 1,040 100.0 1,749 100.0 404 100.0 

เฉลี่ยจ านวนเพือ่นสนิทที่
เล่นเกม (คน) 

2 คน 2 คน 2 คน 5 คน 5 คน 5 คน 6 คน 

 
ตารางที่ 18 คนในครอบครัวที่เล่นเกม (ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน) จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ คนในครอบครัว

ที่เล่นเกม 
เด็กและเยาวชน (ไม่เล่นเกม) เด็กและเยาวชน (เลน่เกม) นักกีฬา E-Sports 

13 – 17 ปี 18 – 24 ปี รวม 13 – 17 ปี 18 – 24 ปี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 พ่อ 9 7.2 15 5.3 24 5.9 73 10.3 47 4.5 120 6.9 49 12.1 
2 แม ่ 5 4.0 8 2.8 13 3.2 72 10.2 55 5.3 127 7.3 10 2.5 
3 พี่น้อง 47 37.6 136 48.4 183 45.1 509 71.8 694 66.7 1,203 68.8 272 67.3 
4 ญาติ 34 27.2 79 28.1 113 27.8 208 29.3 330 31.7 538 30.8 114 28.2 
5 อื่นๆ อาทิ แฟน 

คนข้างบ้าน  
52 41.6 88 31.3 1 0.2 90 12.7 158 15.2 7 0.5 3 0.6 

6 ไม่มีใครเล่นเกม 52 41.6 87 31.0 139 34.2 89 12.6 153 14.7 242 13.8 38 9.4 
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ตารางที่ 19 การควบคุมดูแลการเล่นเกมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ การควบคุมดูแลการเล่นเกม 

ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เด็กและเยาวชน (เลน่เกม) นักกีฬา E-Sports 

13 – 17 ปี 18 – 24 ปี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ควบคุม ให้อิสระในการเล่นเกม
ตามท่ีต้องการ  

426 55.8 988 83.2 1,414 72.4 379 93.8 

2 ควบคุม* 338 44.2 200 16.8 538 27.6 25 6.2 
 รวม 764 100.0 1,188 100.0 1,952 100.0 404 100.0 

*ส่วนใหญ่ควบคุมด้วยวิธีการ ก าหนดเวลาให้เล่นเกม และก าหนดประเภทเกมที่อนุญาตให้เล่นได้ 
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3.2 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา E-Sports และความต้องการมีส่วนร่วม 
 ผลการส ารวจพบว่าส่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง คือกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports ร้อยละ 99.0 และกลุ่มเด็กเยาวชนท่ัวไป
ร้อยละ 66.0 ส าหรับช่องทางหลักท่ีสร้างการรับรู้มากท่ีสุดของท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันคือ การส่ือสารผ่าน
โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค ไลน์) คิดเป็นร้อยละ 85.5 และ 86.7 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มนักกีฬา E-Sports 
มีแนวโน้มรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านการบอกปากต่อปาก และการประชาสัมพันธ์ใน
สถาบันการศึกษามากกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไป ในทางตรงข้ามกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปรับรู้ข่าวสาร
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงทีวี หรือเคเบ้ิลทีวีมากกว่ากลุ่มนักกีฬา E-Sports  
 ท่ีน่าสนใจคือ การรับรู้ถึงการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้างต้น ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วม ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนท่ีไม่เล่นเกม กลุ่มท่ีเล่นเกม และนักกีฬา E-Sports แตกต่างกัน โดยตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีไม่
เล่นเกมส่วนใหญ่คือร้อยละ 72.5 ไม่รู้สึกอะไรเมื่อพบเห็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าว ส่วนกลุ่มเด็ก
และเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม พบว่ามีผลกระตุ้นให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมเกินครึ่ง โดยร้อยละ 43.0 อยากชม
การแข่งขัน ขณะท่ีร้อยละ 10.0 รู้สึกอยากเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะท่ีกลุ่มนักกีฬา E-Sports พบว่ามีผลมากกว่า 2 
กลุ่มแรก คือร้อยละ 32.8 อยากเข้าชมการแข่งขัน ขณะท่ีร้อยละ 58.8 อยากเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้เมื่อท า
การทดสอบระดับนัยส าคัญด้วยค่าสถิติ Pearson Chi-Square ยังพบว่า ความแตกต่างดังกล่าวเป็นความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 อีกด้วย 

 
(พิจารณาตารางที่ 20 ถึง 22) 

 
ตารางที่ 20 การพบเห็นโฆษณา ประชาสัมพันธก์ารแข่งขันอีสปอร์ต ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  

ล าดับ การพบเห็นโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ์

เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 เคยเห็น 1,423 66.0 400 99.0 
2 ไม่เคยเห็น 732 34.0 4 1.0 
 รวม 2,155 100.0 404 100.0 

 
ตารางที่ 21 ช่องทางที่พบเห็นโฆษณา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอีสปอร์ต ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
 (เฉพาะผู้ที่เคยพบเห็น และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ช่องทางพบเห็นการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอีสปอร์ต 

เด็กและเยาวชน  
(n = 1,423) 

นักกีฬา E-Sports  
(n = 400) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์) 1,234 86.7 342 85.5 
2 เว็บไซต์ต่าง ๆ 635 55.4 193 48.3 
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ล าดับ ช่องทางพบเห็นการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอีสปอร์ต 

เด็กและเยาวชน  
(n = 1,423) 

นักกีฬา E-Sports  
(n = 400) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3 การบอกปากต่อปาก    414 29.1 209 52.3 
4 ทีวี หรือเคเบิ้ลทีวี 336 23.6 23 5.8 
5 ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 136 9.6 51 12.8 
6 ประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา 134 9.4 163 40.8 
7 วิทย ุ 13 0.9 - - 
8 อื่น ๆ อาทิ บิลบอร์ด ห้างสรรพสินค้า 

ช่องของนักแข่ง ผู้จัดการ/โค้ชแจ้ง 
4 0.3 6 1.5 

 
ตารางที่ 22 ผลจากการพบเห็นโฆษณา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอีสปอร์ต จ าแนกตามสถานภาพการเล่น

เกม (เฉพาะผู้ที่เคยพบเห็น) 
ล าดับ ผลจากการพบเห็นการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน E-Sports 

เด็กและเยาวชน 
(ไม่เล่นเกม) 

เด็กและเยาวชน 
(เล่นเกม) 

นักกีฬา E-Sports 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่รู้สึกอะไร 148 72.5 506 41.5 1 0.3 
2 อยากชมการแข่งขัน 37 18.1 524 43.0 131 32.8 
3 อยากเข้าร่วมแข่งขัน 7 3.4 122 10.0 235 58.8 
4 ไม่ระบ ุ 12 5.9 67 5.5 33 8.3 
 รวม 204 100.0 1,219 100.0 400 100.0 

 
Chisquare  Value Df Sig 

Pearson Chi-Square 580.451a 2 .000 
 
ตอนที่ 4 ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นเกม 
 ตัวอย่างเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม เล่นเกมเฉล่ียนาน 6 ปี โดยครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 50.8 เล่นมานาน
เกินกว่า 5 ปี ขณะท่ีกลุ่มนักกีฬา E-Sports เฉล่ียเล่นเกมมานานกว่า 8 ปี และส่วนใหญ่คือร้อยละ 73.2 เล่นมา
นานเกิน 5 ปี ส่วนอายุท่ีเริ่มเล่นเกมครั้งแรก เด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมเริ่มท่ีอายุเฉล่ีย 12 ปี โดยร้อยละ 
39.7 เริ่มเล่นต้ังแต่อายุไม่เกิน 10 ปี ส่วนนักกีฬา E-Sports เริ่มเล่นเกมครั้งแรกที่อายุเฉล่ียสูงกว่า คือ 14 ปี  

วัตถุประสงค์หลักในการเล่นเกมของตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม คือ เล่นเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม
มีข้อสังเกตว่า ตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports มีเป้าหมายท่ีหลากหลายกว่า โดยเฉพาะการหารายได้จากการเล่น
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เกม (เช่น การขายไอเท็ม และขายเงินในเกม) ซึ่งพบว่ามีสูงถึงร้อยละ 41.8 และการเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีอยู่  
ร้อยละ 46.3 เท่ากันกับความต้องการชนะและการยอมรับจากเพื่อน 

ผลส ารวจยังพบว่าท้ัง 2 กลุ่มเล่นเกมออนไลน์มากกว่าลักษณะอื่น โดยเกมท่ีนิยมท่ีสุด 3 อันดับแรกใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม คือ เกมแนววางแผน (เช่น League of Legends Dota 2 Starcraft II  
Relam of Valor (RoV) Mobile Legends) เกมแนวกีฬา (เช่น FIFA Pro Evolution Soccer NBA 2 Basketball 
Golf PGA Tour) และเกมแนวต่อสู้ / ศิลปะป้องกันตัว (เช่น Tekken Street Fighter Boxing WWE2K) คิดเป็น
ร้อยละ 79.5 51.9 และ 50.4 ตามล าดับ โดยเกมท้ัง 3 แนวข้างต้น เป็นท่ีนิยมในกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 13-17 ปี 
และกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 18-24 ปีไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มนักกีฬา E-Sports เกมท่ีนิยมเล่นมากท่ีสุดคือ เกมแนว
วางแผน (เช่น League of Legends Dota 2 Starcraft II  Relam of Valor (RoV) Mobile Legends) รองลงมา
คือ เกมแนวยิงมุมมองบุคคล (เช่น Counter-Strike) คิดเป็นร้อยละ 97.0 และ 56.4 ส่วนอันดับท่ีสามใกล้เคียงกัน
ระหว่างเกมแนวกีฬา (เช่น FIFA Pro Evolution Soccer NBA 2 Basketball Golf PGA Tour) และเกมออนไลน์
ประเภทเล่นตามบทบาท (เช่น Ragnarok M / Mu online) คิดเป็นร้อยละ 53.5  และ 53.2  

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้เล่นเกม ท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน คือเล่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าช่องทางอื่น 
อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports มีสัดส่วนของผู้ท่ีเล่นเกมผ่านทางคอมพิวเตอร์พีซีถึงร้อยละ 80.0 
สูงกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกมค่อนข้างชัดเจน 

ลักษณะการเล่นพบว่ากลุ่มท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports มีความหลากหลายกว่าเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่น
เกม โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.8 รวมกลุ่มกับเพื่อนไปสมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ (ชิงเงินรางวัล) ขณะท่ีการเล่น
ในลักษณะอื่น ๆ  คือ รวมกลุ่มกับเพื่อนแข่งกับคนอื่น แข่งกันเองในกลุ่มเพื่อน หรือเล่นคนเดียว ก็พบว่ามีสัดส่วน
ค่อนข้างสูง ระหว่างร้อยละ 73.0 ถึง 82.7 ขณะท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมส่วนใหญ่คือร้อยละ 82.4 
เล่นคนเดียว รองลงมาคือร้อยละ 62.8 แข่งกันเองในกลุ่มเพื่อน ส่วนการเล่นในลักษณะอื่น พบว่ามีไม่ถึงครึ่ง 

 

(พิจารณาตารางที่ 23 ถึง 29) 
 

ตารางที่ 23 ระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมเล่นเกมถึงปัจจุบัน จ าแนกตามสถานภาพการเลน่เกม 
ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นเกม 

ต้ังแต่เร่ิมเล่นถึงปัจจุบัน 
เด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นเกม  

(n = 1,952) 
นักกีฬา E-Sports  

(n = 404) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 3 ปี 527 27.0 39 9.7 
2 4 - 5 ปี 433 22.2 69 17.1 
3 6 - 10 ปี 794 40.7 232 57.4 
4 มากกว่า 10 ปี 198 10.1 64 15.8 
 รวม 1,952 100.0 404 100.0 

* ระยะเวลาเฉลี่ย (เด็กและเยาวชน)  6 ปี  ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 17 ปี  
  ระยะเวลาเฉลี่ย (นักกีฬา) 8 ปี         ต่ าสุด 1 ปี      สูงสุด 30 ปี  
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ตารางที่ 24 อายุท่ีเร่ิมเล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่เคยเล่นเกม) 
ล าดับ อายทุี่เริ่มเล่นเกม เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม 

(n = 1,952) 
นักกีฬา E-Sports 

(n = 404) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 10 ปี 774 39.7 54 13.4 
2 11 – 15 ปี 855 43.8 223 55.2 
3 16 – 18 ปี 201 10.3 104 25.7 
4 มากกว่า 18 ปี 122 6.2 23 5.7 
 รวม 1,952 100.0 404 100.0 

* อายเุฉล่ีย (เด็กและเยาวชน) 12 ปี    ต่ าสุด 5 ปี      สูงสุด 24 ปี  
  อายุเฉล่ีย (นักกีฬา) 14 ปี        ต่ าสุด 6 ปี      สูงสุด 21 ปี  
 

ตารางที่ 25 วัตถุประสงคท่ี์เล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม 

(n = 1,952) 
นักกีฬา E-Sports 

(n = 404) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ความสนุก เพลิดเพลิน  1,914 98.2 377 93.3 
2 หาเพื่อน พบปะเพื่อนใหม่ๆ 767 39.3 240 59.4 
3 ต้องการชนะ การยอมรับจากเพื่อน 530 27.2 187 46.3 
4 หาเงินจากการเล่นเกม (เช่น ขายไอเท็ม  

ขายเงินในเกม) 
169 8.7 169 41.8 

5 เล่นพนันแข่งขันกับเพื่อน / ผู้เล่นกลุ่มอื่น 145 7.4 47 11.6 
6 เล่นให้เก่งจะได้เข้าร่วมแข่งขัน E-Sports 

รายการต่างๆ 
58 3.0 187 46.3 

 

ตารางที่ 26 ลักษณะของเกมที่เคยเล่น จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ลักษณะเกมที่เคยเล่น เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม 

(n = 1,952) 
นักกีฬา E-Sports 

(n = 404) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ออนไลน ์ 1,881 96.5 401 99.3 
2 ออฟไลน ์ 1,137 58.3 236 58.4 
3 เพลย์สเตช่ัน 566 29.0 163 40.3 
4 อื่นๆ อาทิ เกมบอย X-box Nintendo  8 0.4 3 0.7 
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ตารางที่ 27 ประเภทของเกมที่เคยเล่น จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ประเภทของเกมที่เคยเล่น เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม นักกีฬา E-Sports 

13 – 17 ปี  
(n = 764) 

18 – 24 ปี 
(n = 1,188) 

ภาพรวม 
(n = 1,952) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เกมแนววางแผน (เช่น League of Legends Dota 2 

Starcraft II  Relam of Valor (RoV) Mobile Legends) 
619 81.0 932 78.5 1,551 79.5 392 97.0 

2 เกมแนวกีฬา (เช่น FIFA Pro Evolution Soccer NBA 2 
Basketball Golf PGA Tour) 

402 52.6 611 51.4 1,013 51.9 216 53.5 

3 เกมแนวต่อสู้ / ศิลปะป้องกันตัว (เช่น Tekken Street 
Fighter Boxing WWE2K) 

389 50.9 595 50.1 984 50.4 152 37.6 

4 เกมออนไลน์ประเภทเล่นตามบทบาท (เช่น Ragnarok M / 
Mu online) 

199 26.0 383 32.2 582 29.8 215 53.2 

5 เกมแนวยิงมุมมองบุคคล (เช่น Counter-Strike)  212 27.7 297 25.0 509 26.1 228 56.4 
6 เกมประเภทอุปกรณ์จ าลอง (เช่น Grand Turismo VR) 185 24.2 219 18.4 404 20.7 61 15.1 
7 เกมการ์ด (เช่น Hearthstone) 137 17.9 178 15.0 315 16.1 46 11.4 
8 อื่นๆ อาทิ เกมแข่งรถ Puzzle เกมแต่งตัว เกมสยองขวัญ  13 1.7 26 2.2 39 2.0 2 0.5 
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ตารางที่ 28 อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ อุปกรณ์ 
ที่ใช้เล่นเกม 

เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม นักกีฬา E-
Sports 13 – 17 ปี  

(n = 764) 
18 – 24 ปี 

(n = 1,188) 
ภาพรวม 

(n = 1,952) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มือถือ 738 96.6 1,139 95.9 1,877 96.2 391 96.8 
2 คอมพิวเตอร์พีซี  397 52.0 648 54.5 1,045 53.5 323 80.0 
3 โน้ตบุ๊ค 187 24.5 371 31.2 558 28.6 41 10.1 
4 ร้านเกม 181 23.7 231 19.4 412 21.1 89 22.0 
5 แทปเล็ต 129 16.9 194 16.3 323 16.5 37 9.2 

 
ตารางที่ 29 ลักษณะการเล่น จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ลักษณะการเล่นเกม เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม 
(n = 1,952) 

นักกีฬา E-Sports 
(n = 404) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เล่นคนเดียว   1,609 82.4 326 80.7 
2 แข่งกันเองในกลุ่มเพื่อน 1,226 62.8 295 73.0 
3 รวมกลุ่มกับเพื่อนแข่งกับคนอื่น 696 35.7 334 82.7 
4 รวมกลุ่มกับเพื่อนไปสมัครแข่งขัน 

รายการต่างๆ (ชิงเงินรางวัล)    
42 2.2 375 92.8 

 
ตอนที่ 5 สถานการณ์ด้านการติดเกมของเด็กและเยาวชน และผลกระทบ 
5.1 สถานการณ์การติดเกมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และนักกีฬา E-Sports 
 การวัดสภาวะการติดเกม คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction 
Screening Test : GAST) ของชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) ซึ่งมีตัวช้ีวัดท้ังส้ินรวม 16 ข้อ จากนั้นถึงท า
การประมวลผลคะแนนรวม และจัดกลุ่มตามเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มท่ีอยู่ใน
เกณฑ์คล่ังใคล้เกม (กลุ่มท่ีเริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม) และกลุ่มท่ีคาดว่าจะติดเกม (กลุ่มท่ีมีปัญหาในการเล่นเกม
มาก) ท าการทดสอบตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ียังเล่นเกมในปัจจุบัน และกลุ่มนักกีฬา E-Sports 
ซึ่งผลการส ารวจพบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมร้อยละ 9.1 อยู่ในสภาวะน่าจะติดเกม (จ าแนกเป็นกลุ่ม
อายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 10.5 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 8.3) ขณะท่ีกลุ่มนักกีฬา E-Sports ท่ีอยู่
ในสภาวะน่าจะติดเกมมีสัดส่วนท่ีต่ ากว่าคือร้อยละ 7.2 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า กลุ่มนักกีฬา E-Sports มี
สัดส่วนผู้ท่ีอยู่ในสภาวะคล่ังใคล้ (เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม) ในสัดส่วนค่อนข้างสูงคือร้อยละ 30.3 
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 ประเด็นท่ีน่าพิจารณาคือ ตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ประเมินสภาวะดังกล่าวของตนเองอย่างไร ซึ่งผลการส ารวจ
พบว่าท้ัง 2 กลุ่มมีสัดส่วนผู้ท่ีประเมินว่าตนเองติดเกมสูงกว่าผลการทดสอบ โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่น
เกมมีร้อยละ 13.9 (จ าแนกเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 15.8 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 
12.5) ท่ีประเมินว่าตนเองติดเกมสูงกว่าผลการทดสอบเล็กน้อย แต่กลุ่มนักกีฬา E-Sports แตกต่างออกไปคือ กลุ่ม
ท่ีคิดว่าตัวเองติดเกมมีสูงถึงร้อยละ 55.4 สูงกว่าแบบทดสอบถึงร้อยละ 48.2 โดยกลุ่มนี้พบว่ามีเพียงร้อยละ 9.2 ท่ี
มั่นใจว่าตนเองไม่ติดเกม 
 เมื่อสอบถามว่าสามารถหยุดเล่นเกมได้หรือไม่ นานเพียงใด กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ร้อยละ 
32.4 หยุดเล่นไม่ได้หรือหยุดได้ไม่ถึงวัน (กลุ่มอายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 34.4 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี 
ร้อยละ 31.0) ส่วนนักกีฬา E-Sports ท่ีอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันมีสูงกว่าคือร้อยละ 51.0  
 

 (พิจารณาตารางที่ 30 ถึง 32) 
 
 

ตารางที่ 30 สภาวะการติดเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ สภาวะการติดเกม เด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในปัจจุบัน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มปกติ (ยังไม่มีปัญหา
ในการเล่นเกม) 

516 73.1 806 77.6 1,322 75.8 250 62.5 

2 กลุ่มคล่ังใคล้ (เริ่มมีปัญหา
ในการเล่นเกม) 

116 16.4 147 14.1 263 15.1 121 30.3 

3 กลุ่มน่าจะติดเกม (มี
ปัญหาในการเล่นเกมมาก) 

74 10.5 86 8.3 160 9.1 29 7.2 

 รวม 706 100.0 1,039 100.0 1,745 100.0 400 100.0 
หมายเหตุ  1) คิดคะแนนตามเกณฑ์แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test : GAST)  

   (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557)  
       2) กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักกีฬา E-Sports ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถประมวลผลได้กลุ่มละ 4 ชุด 
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ตารางที่ 31 ความคิดเห็นต่อการติดเกมของตนเอง จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ ความคิดเห็น 

ต่อการติดเกม 
เด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในปัจจุบัน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คิดว่าไม่ติดเกม   347 48.9 617 59.3 964 55.1 37 9.2 
2 ไม่แน่ใจว่าติดเกมหรือไม่ 250 35.3 293 28.2 543 31.0 143 35.4 
3 คิดว่าติดเกม 112 15.8 130 12.5 242 13.9 224 55.4 
 รวม 709 100.0 1,040 100.0 1,749 100.0 404 100.0 

 
ตารางที่ 32 ระยะเวลาที่สามารถหยุดเล่นเกมได้ จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ ระยะเวลาสามารถ 

หยุดเล่นเกม 
เด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในปัจจุบัน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 หยุดเล่นไม่ได้   37 5.2 55 5.3 92 5.3 38 9.4 
2 หยุดได้ไม่ถึงวัน 207 29.2 267 25.7 474 27.1 168 41.6 
3 หยุดได้มากกว่า 1 วัน  464 65.4 717 68.9 1,181 67.5 197 48.8 
4 ไม่ระบ ุ 1 0.1 1 0.1 2 0.1 1 0.2 
 รวม 709 100.0 1,040 100.0 1,749 100.0 404 100.0 

* จ านวนวันท่ีหยุดเล่นเกมได้ เฉลี่ย เด็กและเยาวชน และนักกีฬาเท่ากนั คือ 16 วัน 
 

5.2 ผลกระทบต่าง ๆ จากการเล่นเกม 
 การพิจารณาถึงผลกระทบจากการเล่นเกมในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ไม่ส่งผลกระทบ
จนกระท่ังถึงระดับมาก โดยครอบคลุมมิติส าคัญ ๆ ในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ ความรับผิดชอบและ
สังคม รวมทั้งส้ิน 16 ด้าน การพิจารณาแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม และนักกีฬา         
E-Sports ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจว่า  

สัดส่วนตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมท่ีได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ มีอยู่ระหว่างร้อยละ 
41.8 จนถึงร้อยละ 92.2 โดยผลกระทบ 3 อันดับแรกพบว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายท้ังส้ิน ประกอบด้วย  

1) ปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า ร้อยละ 92.2 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 3.00 
คะแนน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีข้อสังเกตว่ากลุ่มท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่ถึง
ร้อยละ 31.6  

2) ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม ร้อยละ 88.5 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 2.78 คะแนน 
อยูใ่นระดับ “ปานกลาง” โดยกลุ่มท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่รวมร้อยละ 20.3 



 

63 

3) เล่นเกมเพลินจนนอนดึก นอนน้อย ร้อยละ 87.4 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 2.82 คะแนน อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยกลุ่มท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่รวมร้อยละ 26.3 

ส่วนกลุ่มนักกีฬา E-Sports พบว่าสัดส่วนผู้ท่ีได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ มีอยู่ระหว่างร้อยละ 46.7 จนถึง
ร้อยละ 94.8 โดยผลกระทบ 3 อันดับแรกพบว่าไม่แตกต่างจากลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกม โดย 

1) ปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า ร้อยละ 94.8 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 2.76 
คะแนน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยผู้ท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่ร้อยละ 17.3  

2) ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม ร้อยละ 93.3 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 2.82 คะแนน 
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยกลุ่มท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่รวมร้อยละ 17.5 

3) เล่นเกมเพลินจนนอนดึก นอนน้อย ร้อยละ 87.1 ได้รับผลกระทบ ค่าเฉล่ียท่ี 2.60 คะแนน อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยกลุ่มท่ีระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีอยู่รวมร้อยละ 18.2 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นของท้ัง 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ี
เล่นเกมได้รับผลกระทบด้าน ปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า เล่นเกมเพลินจนนอนดึก 
นอนน้อย และกินขนมขบเค้ียว สแน็ค มากขึ้น (โดยเฉพาะขณะเล่นเกม) มากกว่านักกีฬา E-Sports ในทางตรง
ข้ามนักกีฬา E-Sports มีสัดส่วนของผู้ท่ีขาดเรียน/ลางาน หรือไปเรียน /ท างาน สายเนื่องจากเล่นเกมดึก รู้สึกไม่
ค่อยอยากท าอะไรนอกจากเล่นเกม และชอบเล่นพนันทายผลการแข่งขัน E-Sports สูงกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน
ท่ัวไปท่ีเล่นเกม  
 
 
 

(พิจารณาตารางที่ 33 ถึง 35)
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ตารางที่ 33 ผลกระทบด้านต่างๆ จากการเล่นเกม (กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เล่นเกม) 

ผลกระทบจากการเล่นเกม n 
ความเห็นด้วยต่อประเด็น 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่ส่งผล น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

1) รู้สึกปวดหลงั ปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม 1,748 11.5 23.2 45.0 16.6 3.7 100.0 2.78 0.98 ปานกลาง 
2) รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า 1,748 7.8 22.8 37.8 24.8 6.8 100.0 3.00 1.03 ปานกลาง 
3) บางครัง้เล่นเพลนิจนนอนดึก นอนน้อยกว่าไมไ่ดเ้ลน่เกม 1,748 12.6 25.7 35.4 20.1 6.2 100.0 2.82 1.08 ปานกลาง 
4) ลืมกินอาหาร / กนิไมค่รบ 3 มื้อ / กินไม่เป็นเวลา 1,748 29.9 29.3 29.0 10 1.8 100.0 2.25 1.05 น้อย 
5) กินขนมขบเคี้ยว สแน็ค มากขึน้ (โดยเฉพาะขณะเลน่เกม) 1,747 24.6 29.7 26.6 16.4 2.7 100.0 2.43 1.11 น้อย 
6) ดแูลตัวเองน้อยลง เช่น เลน่เพลนิจนไม่ได้อาบน้ า แปรงฟัน 1,748 42.8 28.6 20.6 6.8 1.2 100.0 1.95 1.01 น้อย 
7) รู้สึกสนใจ หรือมสีมาธิกับการเรียน / การท างานลดลง  1,747 37.8 31.9 22.4 6.5 1.4 100.0 2.02 1.00 น้อย 
8) เลน่เกมจนลืมท าการบ้าน รายงาน หรืองานท่ีต้องสะสาง 1,748 37.5 32.1 22.1 6.6 1.7 100.0 2.03 1.01 น้อย 
9) ขาดเรียน/ลางาน หรือไปเรียน /ท างาน สายเนื่องจากเล่นเกมดึก 1,747 50.5 26.3 18.4 3.9 0.9 100.0 1.78 0.94 น้อย 
10) ท ากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนน้อยลง 1,748 39.2 32.7 21.5 5.4 1.3 100.0 1.97 0.97 น้อย 
11) ท ากิจกรรมต่างๆ กับครอบครวัน้อยลง 1,748 37.0 31.7 22.8 7.2 1.4 100.0 2.04 1.00 น้อย 
12) รู้สึกหงดุหงดิอารมณ์เสีย เมื่อเล่นเกมไมช่นะ 1,748 24.9 24.9 31.3 15.4 3.5 100.0 2.48 1.13 น้อย 
13) รู้สึกว่าตนเองโกรธ หรือหงดุหงดิง่ายขึน้ 1,748 31.4 28.7 27.0 10.3 2.6 100.0 2.24 1.08 น้อย 
14) รู้สึกไมค่่อยอยากท าอะไรนอกจากเลน่เกม 1,748 39.9 25.5 23.3 9.7 1.6 100.0 2.08 1.08 น้อย 
15) ชอบเลน่พนันทายผลการแขง่ขนั E-Sports 1,747 58.2 24.7 13.3 3.2 0.6 100.0 1.63 0.87 น้อย 
16) ชอบเลน่พนันแข่งขันเกมกับเพื่อน หรือคนอ่ืนๆ 1,748 56.4 22.8 16.2 3.5 1.1 100.0 1.70 0.94 น้อย 
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ตารางที่ 34 ผลกระทบด้านต่างๆ จากการเล่นเกม (กลุ่มนักกีฬา E-Sports) 

ผลกระทบจากการเล่นเกม n 
ความเห็นด้วยต่อประเด็น 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่ส่งผล น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

1) รู้สึกปวดหลงั ปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม 404 6.7 22.8 53.0 17.3 0.2 100.0 2.82 0.80 ปานกลาง 
2) รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า 404 5.2 32.7 44.8 15.8 1.5 100.0 2.76 0.83 ปานกลาง 
3) บางครัง้เล่นเพลนิจนนอนดึก นอนน้อยกว่าไมไ่ดเ้ลน่เกม 401 13.0 33.7 35.1 17.2 1.0 100.0 2.60 0.95 ปานกลาง 
4) ลืมกินอาหาร / กนิไมค่รบ 3 มื้อ / กินไม่เป็นเวลา 404 22.0 40.6 26.5 10.2 0.7 100.0 2.27 0.94 น้อย 
5) กินขนมขบเคี้ยว สแน็ค มากขึน้ (โดยเฉพาะขณะเลน่เกม) 404 28.0 34.4 27.2 9.9 0.5 100.0 2.21 0.98 น้อย 
6) ดแูลตัวเองน้อยลง เช่น เลน่เพลนิจนไม่ได้อาบน้ า แปรงฟัน 404 43.6 28.0 19.6 8.4 0.5 100.0 1.94 1.01 น้อย 
7) รู้สึกสนใจ หรือมสีมาธิกับการเรียน / การท างานลดลง  404 35.1 33.2 21.8 9.2 0.7 100.0 2.07 1.00 น้อย 
8) เลน่เกมจนลืมท าการบ้าน รายงาน หรืองานท่ีต้องสะสาง 404 39.9 33.4 18.8 6.7 1.2 100.0 1.96 0.98 น้อย 
9) ขาดเรียน/ลางาน หรือไปเรียน /ท างาน สายเนื่องจากเล่นเกมดึก 404 41.3 29.0 23.3 6.4  - 100.0 1.95 0.95 น้อย 
10) ท ากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนน้อยลง 404 39.6 26.0 24.8 8.7 1.0 100.0 2.05 1.04 น้อย 
11) ท ากิจกรรมต่างๆ กับครอบครวัน้อยลง 404 38.7 24.1 26.8 9.4 1.0 100.0 2.10 1.06 น้อย 
12) รู้สึกหงดุหงดิอารมณ์เสีย เมื่อเล่นเกมไมช่นะ 404 28.5 25.7 28.5 16.1 1.2 100.0 2.36 1.09 น้อย 
13) รู้สึกว่าตนเองโกรธ หรือหงดุหงดิง่ายขึน้ 404 27.5 31.2 25.7 14.9 0.7 100.0 2.30 1.05 น้อย 
14) รู้สึกไมค่่อยอยากท าอะไรนอกจากเลน่เกม 404 30.7 27.0 28.2 12.4 1.7 100.0 2.27 1.08 น้อย 
15) ชอบเลน่พนันทายผลการแขง่ขนั E-Sports 403 49.1 25.1 17.4 7.7 0.7 100.0 1.86 1.01 น้อย 
16) ชอบเลน่พนันแข่งขันเกมกับเพื่อน หรือคนอ่ืนๆ 404 53.3 23.1 15.4 7.5 0.7 100.0 1.79 1.01 น้อย 
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ตารางที่ 35 ผลกระทบด้านต่างๆ จากการเล่นเกม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 

ผลกระทบจากการเล่นเกม 
เด็กและเยาวชนที่เล่นเกม 

(n = 1,749) 
นักกีฬา E-Sports  

(n = 404) 
t df Sig 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล  
1) รู้สึกปวดหลงั ปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม 2.78 0.98 ปานกลาง 2.82 0.80 ปานกลาง -0.73 2150 .47 
2) รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า 3.00 1.03 ปานกลาง 2.76 0.83 ปานกลาง 4.39 2150 .00* 
3) บางครัง้เล่นเพลนิจนนอนดึก นอนน้อยกว่าไมไ่ดเ้ลน่เกม 2.82 1.08 ปานกลาง 2.60 0.95 ปานกลาง 3.75 2147 .00* 
4) ลืมกินอาหาร / กนิไมค่รบ 3 มื้อ / กินไม่เป็นเวลา 2.25 1.05 น้อย 2.27 0.94 น้อย -0.41 2150 .68 
5) กินขนมขบเคี้ยว สแน็ค มากขึน้ (โดยเฉพาะขณะเลน่เกม) 2.43 1.11 น้อย 2.21 0.98 น้อย 3.75 2149 .00* 

6) ดแูลตัวเองน้อยลง เช่น เลน่เพลนิจนไม่ได้อาบน้ า แปรงฟัน 1.95 1.01 น้อย 1.94 1.01 น้อย 0.11 2150 .91 

7) รู้สึกสนใจ หรือมสีมาธิกับการเรียน / การท างานลดลง  2.02 1.00 น้อย 2.07 1.00 น้อย -0.97 2149 .33 

8) เลน่เกมจนลืมท าการบ้าน รายงาน หรืองานท่ีต้องสะสาง 2.03 1.01 น้อย 1.96 0.98 น้อย 1.22 2150 .22 

9) ขาดเรียน/ลางาน หรือไปเรียน /ท างาน สายเนื่องจากเล่นเกมดึก 1.78 0.94 น้อย 1.95 0.95 น้อย -3.14 2149 .00* 

10) ท ากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนน้อยลง 1.97 0.97 น้อย 2.05 1.04 น้อย -1.59 2150 .11 

11) ท ากิจกรรมต่างๆ กับครอบครวัน้อยลง 2.04 1.00 น้อย 2.10 1.06 น้อย -1.03 2149 .30 

12) รู้สึกหงดุหงดิอารมณ์เสีย เมื่อเล่นเกมไมช่นะ 2.48 1.13 น้อย 2.36 1.09 น้อย 1.91 2150 .06 

13) รู้สึกว่าตนเองโกรธ หรือหงดุหงดิง่ายขึน้ 2.24 1.08 น้อย 2.30 1.05 น้อย -1.02 2150 .31 
14) รู้สึกไมค่่อยอยากท าอะไรนอกจากเลน่เกม 2.08 1.08 น้อย 2.27 1.08 น้อย -3.32 2150 .00* 
15) ชอบเลน่พนันทายผลการแขง่ขนั E-Sports 1.63 0.87 น้อย 1.86 1.01 น้อย -4.54 2148 .00* 
16) ชอบเลน่พนันแข่งขันเกมกับเพื่อน หรือคนอ่ืนๆ 1.70 0.94 น้อย 1.79 1.01 น้อย -1.72 2149 .09 
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นต่อ E-Sports และประสบการณ์ของการเข้าร่วมการแข่งขัน  
 การส ารวจครั้งนี้ยังให้ความสนใจมุมมอง และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ใน
กลุ่มท่ีเล่นเกมอีกด้วย ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมมีบางส่วนคือร้อยละ 
0.4 ท่ีเป็นสมาชิกชมรม E-Sports ในสถาบันการศึกษาของตัวเอง ขณะท่ีนักกีฬา E-Sports พบว่าร้อยละ 26.5 
เป็นนักกีฬาท่ีมีสังกัด (ตารางท่ี 36) 
 

ตารางที่ 36 สถานะการเป็นสมาชิกชมรม หรือสังกัด E-Sports จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ล าดับ สถานะการเป็นสมาชิกชมรม  
หรือสังกัด E-Sports 

เด็กและเยาวชน  
(n = 1,749) 

นักกีฬา E-Sports 
(n = 404) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 นักเล่นเกมท่ัวไป (ไม่มีสังกัด หรือไม่ได้

เป็นสมาชิกชมรม E-Sports) 
1,743 99.7 124 30.7 

2 สมาชิกชมรม E-Sports ใน
สถาบันการศึกษา 

7 0.4 238 58.9 

3 นักกีฬา E-Sports ในสังกัดทีม - - 107 26.5 
4 นักกีฬา E-Sports ตัวแทนประเทศไทย 

หรือตัวแทนหน่วยงาน องค์กร    
- - 3 0.7 

 
6.1 มุมมองต่อกีฬา E-Sports และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก “การจัดการแข่งขัน E-Sports ชิงเงินรางวัล” 

ตัวอย่างกลุ่มนักกีฬา E-Sports ส่วนใหญ่มอง E-Sports ในฐานะช่องทางหารายได้ โดยร้อยละ 36.4 เห็น
ว่าสามารถท าเป็นอาชีพหลักได้ ขณะท่ีร้อยละ 56.4 มองว่าเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม มีเพียงส่วนน้อยคือ   
ร้อยละ 7.2 มองว่า E-Sports เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง ส่วนกลุ่มเด็กเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่น
เกมแม้จะมีมุมมองท่ีแตกต่าง แต่มีไม่น้อยคือร้อยละ 12.5 ท่ีมองว่าสามารถท าเป็นอาชีพหลักได้ (จ าแนกเป็นกลุ่ม
อายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 10.3 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 13.9) ขณะท่ีร้อยละ 32.7 มองว่าเป็น
ช่องทางหารายได้เพิ่มเติม (กลุ่มอายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 34.8 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 31.4) 

ด้านผลของ “การจัดการแข่งขัน E-Sports ชิงเงินรางวัล” ต่อการกระตุ้นความรู้สึกในด้านต่างๆ รวม 5 
ด้านคือ 1) ความรู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากขึ้น 2) ความรู้สึกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่น
เกม 3) ความรู้สึกสนใจ อยากเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ  4) ความรู้สึกสนใจ อยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา         
E-Sports และ 5) ความรู้สึกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม พบว่า 

การจัดการแข่งขันดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกท้ัง 5 ด้าน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่น
เกม ระหว่างร้อยละ 63.3 ถึงร้อยละ 73.2 ซึ่งภาพโดยรวมแม้จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกับตัวอย่างกลุ่ม
ดังกล่าวในสัดส่วนค่อนข้างสูง แต่พบว่ายังอยู่ในระดับ “น้อย” โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง  2.23 ถึง 2.43 แต่มี
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ข้อสังเกตว่าตัวอย่างกลุ่มนี้จ านวนไม่น้อยระหว่างร้อยละ 13.8 ถึง 18.9 ท่ีมีความรู้สึกในระดับ “ค่อนข้างมากถึง
มาก” 

การจัดการแข่งขันดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทุกด้านกับกลุ่มนักกีฬา E-Sports ในสัดส่วนท่ีสูงกว่า
กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม คิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 78.2 ถึง 98.5 ส่วนการส่งผลต่อความรู้สึก
พบว่า อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทุกด้าน ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.76 ถึง 3.47 ท้ังนี้กลุ่มนักกีฬา E-Sports ระหว่าง    
ร้อยละ 28.5 ถึง 45.5 ท่ีระบุว่าเกิดความรู้สึกด้านต่าง ๆ ในระดับ “ค่อนข้างมากถึงมาก”  
 ผลการส ารวจยังพบว่า การรับชมการแข่งขัน E-Sports มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเล่นเกมท่ี
แข่งขัน รวมถึงความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเกมนั้น ๆ อีกด้วย ท้ังนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกมพบว่า
มีอยู่ร้อยละ 32.7 ท่ีเคยชมการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวร้อยละ 59.3 เกิดความรู้สึกอยากเล่นเกมท่ีแข่งขัน (จ าแนก
เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 59.4 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 59.2) ขณะท่ีร้อยละ 26.2 
อยากเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports (กลุ่มอายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 23.4 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 
28.2) ท านองเดียวกันในกลุ่มนักกีฬา E-Sports พบว่าเกือบท้ังหมดคือร้อยละ 97.5 เคยชมการแข่งขัน ซึ่งกลุ่ม
ดังกล่าวร้อยละ 77.2 อยากเล่นเกมท่ีแข่งขัน และร้อยละ 59.6 รู้สึกอยากเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

(พิจารณาตารางที่ 37 ถึง 40) 
 

ตารางที่ 37 มุมมองต่อกีฬา E-Sports จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ มุมมองต่อ 

กีฬา E-Sports 
เด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในปัจจุบัน นักกีฬา  

E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 เป็นอาชีพหลักได้   73 10.3 145 13.9 218 12.5 147 36.4 
2 เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม 247 34.8 326 31.4 573 32.7 228 56.4 
3 เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความ

เพลิดเพลินอย่างหนึ่ง 
389 54.9 569 54.7 958 54.8 29 7.2 

 รวม 709 100.0 1,040 100.0 1,749 100.0 404 100.0 
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ตารางที่ 38 ความรู้สึกที่มีต่อการจัดการแข่งขัน E-Sports จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 

ความรู้สึกที่มีต่อการจัดการแข่งขัน E-Sports n 
ระดับความรู้สึก 

รวม เฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่เลย น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

เด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกมในปัจจุบัน           

1) รู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากข้ึน 1,748 26.8 21.2 36.7 13.2 2.1 100.0 2.43 1.08 น้อย 

2) รู้สึกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่นเกม 1,748 31.2 23.6 26.3 14.2 4.7 100.0 2.38 1.19 น้อย 

3) รู้สึกสนใจ อยากเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ 1,748 35.1 23.1 28.0 10.9 2.9 100.0 2.24 1.13 น้อย 

4) รู้สึกสนใจ อยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports 1,748 36.7 20.8 28.5 11.0 3.0 100.0 2.23 1.15 น้อย 

5) รู้สึกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม 1,748 34.1 21.5 26.8 13.4 4.2 100.0 2.32 1.19 น้อย 

นักกีฬา E- Sports           

1) รู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากข้ึน 404 1.5 9.7 43.5 31.2 14.1 100.0 3.47 0.90 ปานกลาง 

2) รู้สึกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่นเกม 404 2.5 19.6 32.4 28.7 16.8 100.0 3.38 1.06 ปานกลาง 

3) รู้สึกสนใจ อยากเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ 404 7.2 17.8 30.7 28.0 16.3 100.0 3.28 1.15 ปานกลาง 

4) รู้สึกสนใจ อยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports 404 18.8 17.6 32.9 19.3 11.4 100.0 2.87 1.25 ปานกลาง 

5) รู้สึกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม 404 21.8 17.6 32.1 19.3 9.2 100.0 2.76 1.25 ปานกลาง 
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ตารางที่ 39 ประสบการณ์การชมการแข่งขัน E-Sports จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 
ล าดับ ประสบการณ์การชม 

การแข่งขัน E-Sports 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เคยชมการแข่งขัน  572 32.7 394 97.5 
2 ไม่เคยชม แต่สนใจชมการแข่งขัน 378 21.6 10 2.5 
3 ไม่เคยชม และไม่สนใจชมการแข่งขัน 793 45.4 - - 
4 ไม่เคยชม และไม่ระบุความสนใจ 6 0.3 - - 
 รวม 1,749 100.0 404 100.0 

 
ตารางที่ 40 ความรู้สึกเมื่อได้ชมการแข่งขัน E-Sports จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม 

(เฉพาะผู้ที่เคยชม E-Sports การแข่งขันและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ล าดับ ความรู้สึกเมื่อได้ชม 

การแข่งขัน E-Sports 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา  

E-Sports 
(n = 394) 

13-17 ปี 
(n = 239) 

18-24 ปี 
(n = 333) 

ภาพรวม 
(n = 572) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 อยากเล่นเกมท่ีชมการแข่งขัน
มากขึ้น 

142 59.4 197 59.2 339 59.3 304 77.2 

2 อยากเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports 56 23.4 94 28.2 150 26.2 235 59.6 
3 อยากเป็นนักกีฬา E-Sports 

อาชีพ  
23 9.6 30 9.0 53 9.3 220 55.8 

4 อยากท าอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ E-
Sports อาทิ โค้ช ผู้จัดการทีม 

1 0.4 4 1.2 5 0.9 10 2.5 

5 ไม่รู้สึกอะไร 82 34.3 97 29.1 179 31.3 10 2.5 

 
 
6.2 ประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการสนับสนุนจากครอบครัว 

ตัวอย่างกลุ่มนักกีฬา E-Sports ส่วนใหญ่คือร้อยละ 99.5 เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน            
E-Sports แล้ว โดยรูปแบบการเข้าร่วมมีท้ังคนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นตัวแทนชมรมต่าง ๆ ร้อยละ 60.7 คนเดียว
หรือกลุ่ม (อิสระไม่มีสังกัด) ร้อยละ 47.8 และคนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นนักกีฬาในสังกัดทีมต่าง ๆ ร้อยละ 24.6 
ท้ังนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ 85.0 เพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ปี 

 เมื่อพิจารณาจ านวนรายการท่ีเข้าร่วมแข่งขันในปี 2561 พบว่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3 รายการ โดยสูงสุดท่ีพบคือ
เข้าร่วมแข่งขันถึง 20 รายการ หากพิจารณาโดยจ าแนกโดยระดับความถี่ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน เกินครึ่งคือร้อยละ 54.5 
เข้าแข่งระหว่าง 1 ถึง 2 รายการ ร้อยละ 17.7 เข้าแข่ง 3 รายการ และร้อยละ 25.6 เข้าแข่งมากกว่า 3 รายการ 



 

71 

ด้านการสนับสนุนของครอบครัวต่อการเข้าแข่งขัน E-Sports พบว่าร้อยละ 55.7 ไม่สนับสนุนและไม่
คัดค้าน ขณะท่ีร้อยละ 28.1 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ผลส ารวจยังพบว่าร้อยละ 2.1 ครอบครัวคัดค้าน 
และร้อยละ 11.9 ไม่ทราบว่าเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
(พิจารณาตารางที่ 41 ถึง 45) 

 
ตารางที่ 41 ประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports (เฉพาะกลุ่มนักกีฬา E-Sports) 

ล าดับ ประสบการณ์ 
การเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports 

จ านวน ร้อยละ 
  

1 เคย 402 99.5 
2 ไม่เคย 2 0.5 
 รวม 404 100.0 

 
ตารางที่ 42 ลักษณะการแข่งขันที่เคยเข้าร่วม (เฉพาะกลุ่มนักกีฬา E-Sports ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน และ

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ลักษณะการแข่งขัน 

ที่เคยเข้าร่วม 
จ านวน ร้อยละ 

  
1 คนเดียวหรือกลุ่ม (อิสระไม่มีสังกัด) 192 47.8 
2 คนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นตัวแทนชมรมต่าง ๆ 244 60.7 
3 คนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นนักกีฬาในสังกัดทีมต่าง ๆ 99 24.6 

 
ตารางที่ 43 ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports (เฉพาะกลุ่มนักกีฬา E-Sports ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน) 

ล าดับ ระยะเวลาที่เข้าร่วม 
การแข่งขัน E-Sports 

จ านวน ร้อยละ 
  

1 แข่งขันได้ไม่ถึง 1 ปี 160 39.8 
2 แข่งขันมานาน 1-2 ปี 182 45.2 
3 แข่งขันมานานกว่า 2 ปี 60 15.0 
 รวม 402 100.0 
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ตารางที่ 44 จ านวนรายการแข่งขัน E-Sports ที่เข้าร่วมในปี 2561  
(เฉพาะกลุ่มนักกีฬา E-Sports ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน) 

ล าดับ จ านวนรายการแข่งขัน E-Sports  
ที่เคยเข้าร่วมในปี 2561 

จ านวน ร้อยละ 
  

1 1 รายการ 105 26.1 
2 2 รายการ 114 28.4 
3 3 รายการ 71 17.7 
4 4 รายการ 41 10.2 
5 5 รายการขึ้นไป 62 15.4 
6 จ าไม่ได้ / ไม่ระบ ุ 9 2.2 
 รวม 402 100.0 

* จ านวนรายการที่เข้าแข่งขันเฉล่ีย 3 รายการ  ต่ าสุด 1 รายการ     สูงสุด 20 รายการ ป ี
 
ตารางที่ 45 การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของครอบครัว  

(เฉพาะกลุ่มนักกีฬา E-Sports ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน) 
ล าดับ ระยะเวลาที่เข้าร่วม 

การแข่งขัน E-Sports 
จ านวน ร้อยละ 

  
1 สนับสนุน 113 28.1 
2 ไม่สนับสนุนไม่คัดค้าน 224 55.7 
3 ไม่สนับสนุน 8 2.1 
4 ไม่ทราบว่าเข้าร่วมแข่งขัน 48 11.9 
5 ไม่ระบ ุ 9 2.2 
 รวม 402 100.0 

 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็น พฤติกรรม และผลของการเป็นนักกีฬา E-Sports 
7.1 ระยะเวลาที่เป็นนักกีฬา E-Sports และเหตุผล 
 เพื่อความชัดเจนในการน าเสนอข้อมูล ผลการส ารวจในตอนท่ี 7 จะจ าแนกกลุ่มนักกีฬา E-Sports เป็น 2 
กลุ่มย่อย กลุ่มแรกคือนักกีฬาสมัครเล่นหรือกึ่งอาชีพ ซึ่งหมายถึงนักกีฬาท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ใน
ฐานะกลุ่มอิสระหรือตัวแทนสถาบัน แต่ยังไม่มีสังกัด กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มนักกีฬาอาชีพ ซึ่งทุกคนมีสังกัด ท้ังนี้ผลการ
ส ารวจพบรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะเวลาเฉล่ียในการเป็นนักกีฬา E-Sports พบว่ากลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น/กึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 
98.4 จะเป็นนักกีฬาหน้าใหม่คือ มีระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาไม่เกิน 2 ปี ขณะท่ีนักกีฬาอาชีพเฉล่ียเป็นนักกีฬา
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มานานประมาณ 2 ปี 5 เดือน และร้อยละ 36.5 เป็นนักกีฬานาน 3 ปีขึ้นไป ส่วนเหตุผลท่ีเป็นนักกีฬาE-Sports 
ของท้ัง 2 กลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือชอบเล่นเกม และมีรายได้ / เงินรางวัล 
  

 (พิจารณาตารางที่ 46 และ 47) 
 

ตารางที่ 46 ระยะเวลาที่เป็นนักกีฬา E-Sports จ าแนกตามสถานภาพนักกีฬา  
(เฉพาะนักกีฬา E-Sports) 

ล าดับ ระยะเวลา 
ที่เป็นนักกีฬา E-Sports 

 

นักกีฬา E-Sports  
สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ 

นักกีฬา E-Sports  
อาชีพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ถึงปี 174 54.4 10 9.3 
2 1 – 2 ปี 141 44.0 58 54.2 
3 3 ปีข้ึนไป 5 1.6 39 36.5 

 รวม 320 100.0 107 100.0 

* ระยะเวลาเฉล่ีย (ก่ึงอาชีพ) 1 ปี    ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 6 ปี  
  ระยะเวลาเฉล่ีย (อาชีพ)    2 ปี 5 เดือน   ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 11 ปี  

 
ตารางที่ 47 เหตุผลของการเป็นนักกีฬา E-Sports จ าแนกตามสถานภาพนักกีฬา  

(เฉพาะนักกีฬา E-Sports และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ เหตุผลของการ 

เป็นนักกีฬา E-Sports 
นักกีฬา E-Sports 

สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ (n = 319) 
นักกีฬา E-Sports 
อาชีพ (n = 107) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ชอบเล่นเกม 111 34.7 40 37.4 
2 มีรายได้/ เงินรางวัล 47 14.7 21 19.6 
3 เพื่อน/ คนอื่นชวนให้แข่งขัน 40 12.5 9 8.4 

4 ต้องการพิสูจน์ตัวเอง ท้าทายความสามารถ 23 7.2 14 13.1 
5 อยากเอาชนะ อยากเป็นแชมป ์ 4 1.3 10 9.3 
6 อยากเป็นท่ียอมรับ 9 2.8 4 3.7 

7 อยากลองแข่งขัน เป็นประสบการณ ์ 55 17.2 8 7.5 
8 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ 15 4.7 4 3.7 

9 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ พฒันาความสามัคคีในทีม 18 5.6 3 2.8 
10 อื่นๆ อาทิ ได้เพื่อนใหม่ ได้แรงบันดาลใจจากบุคคลอื่น 16 5.0 4 3.7 
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7.2 การเปลี่ยนภายหลังจากเป็น นักกีฬา E-Sports รายได้ และผลดีจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ 
ผลการส ารวจเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงท่ีเล่นเกมเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน กับช่วงท่ีเป็นนักกีฬา  

E-Sports ภาพโดยรวมนักกีฬาอาชีพมีการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ มากกว่านักกีฬาสมัครเล่น/กึ่งอาชีพ โดยด้านท่ี
พบว่าเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุดคือ เวลาท่ีใช้กับเกม (การฝึกซ้อม หาข้อมูล เล่นเกม) ซึ่งในกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพ
ร้อยละ 86.9 พบว่าใช้เวลามากขึ้นเฉล่ีย 2 ช่ัวโมงต่อวัน ขณะท่ีนักกีฬาสมัครเล่น/กึ่งอาชีพ ร้อยละ 53.4 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคือเพิ่มขึน้ เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงต่อวัน 

ส าหรับการเปล่ียนแปลงด้านอื่น ๆ กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น/กึ่งอาชีพมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก แต่ท่ีเห็น
ได้ชัดเจนกว่าด้านอื่น ประกอบด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับเกมท่ีเกิดขึ้นซึ่งร้อยละ 13.9 ระบุว่าเพิ่มขึ้น เฉล่ียอยู่ท่ี 1,257 
บาทต่อเดือน เวลาในการนอนพักผ่อนร้อยละ 17.2 ระบุว่าลดน้อยลง เฉล่ีย 1.39 ช่ัวโมงต่อวัน ประการสุดท้ายคือ
เวลาท่ีท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ซึ่งร้อยละ 16.3 ระบุว่าน้อยลง เฉล่ีย 1.31 ช่ัวโมงต่อวัน 

ส่วนในกลุ่มของนักกีฬาอาชีพ พบการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  ในสัดส่วนท่ีสูงกว่า โดยร้อยละ 30.8 ระบุ
ว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเกมสูงขึ้น เฉล่ีย 1,903 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.5 ระบุว่ามีเวลาท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับครอบครัวน้อยลง เฉล่ีย 2.08 ช่ัวโมงต่อวัน ขณะท่ีร้อยละ 11.2 มีเวลานอนพักผ่อนน้อยลง เฉล่ีย 
1.50 ช่ัวโมงต่อวัน อย่างไรก็ตามร้อยละ 26.1 ระบุว่าผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ของตนเองสูงขึ้นหลังจากเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ รายได้จากการเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ ซึ่งมีอยู่หลายช่องทาง โดยร้อยละ 
78.3 ระบุว่ามีรายได้จากเงินเดือน/ ค่าตอบแทนจากต้นสังกัด เฉล่ีย 19,365 บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 46.2 
ระบุว่ามีรายได้จากเงินรางวัลจากการแข่งขัน เฉล่ียต่อคนท่ีได้คือ 65,387 บาท อย่างไรก็ตามหากท าการค านวณ
รายได้จากทุกช่องทาง แล้วท าการประมาณเป็นรายได้ของนักกีฬา E-Sports เฉล่ียต่อเดือนพบว่าอยู่ท่ี 17,495 
บาท ท้ังนี้รายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงสุดท่ีพบคือ 65,758 บาท และเมื่อท าการจ าแนกตามระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ร้อยละ 28.0 มีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน ขณะท่ีร้อยละ 37.7 มีรายได้เฉล่ียระหว่าง 10,001 ถึง 
20,000 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียเกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือนมีอยู่รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 30.9 

ผลการส ารวจยังพบว่า กลุ่มท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพมีแนวโน้มรับรู้ถึงผลดีจากการเป็นนักกีฬา E-Sports 
มากกว่า กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น/กึ่งอาชีพ อย่างไรก็ตามผลดีท่ีท้ังสองกลุ่มระบุถึงในอันดับแรก และอันดับท่ีสองไม่
แตกต่างกัน โดยผลดีอันดับแรก เป็นการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ภาษา การคิดวิเคราะห์ การวางแผน 
ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 81.3 อันดับท่ีสอง ได้เพื่อนใหม่ ท่ีมีความสนใจคล้ายกัน คิดเป็นร้อยละ 75.7 และ 
60.3 ขณะท่ีกลุ่มนักกีฬาอาชีพร้อยละ 68.2 ยังระบุว่าการเป็นนักกีฬา E-Sports ท าให้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม 
การแบ่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อทีม และร้อยละ 63.6 ระบุว่าสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมอีกด้วย 
 
  

(พิจารณาตารางที่ 48 ถึง 51)
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ตารางที่ 48 เปรียบเทียบระหว่างช่วงที่เล่นเกมเพื่อความสนุกเพลิดเพลินกับช่วงที่เป็นนักกีฬา E-Sports จ าแนกตามสถานภาพนักกีฬา (เฉพาะนักกีฬา E-Sports) 
   นักกีฬา E-Sports สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ นักกีฬา E-Sports อาชีพ 

ล าดับ กิจกรรม  มากขึ้น เท่าเดิม น้อยลง รวม  มากขึ้น เท่าเดิม น้อยลง รวม 

n ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละ เฉลี่ย n ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละ เฉลี่ย 

1 เวลาท่ีใช้ในการฝึกซ้อม หาข้อมูล  
เล่นเกม ฯลฯ 

320 53.4 2.19 ชม. 46.3 0.3 1.00 ชม. 100.0 107 86.9 2.51 ชม. 12.2 0.9 2.00 ชม. 100.0 

2 เวลาในการออกก าลังกาย 320 4.4 1.30 ชม. 92.8 2.8 1.20 ชม. 100.0 107 11.2 1.40 ชม. 81.3 7.5 1.08 ชม. 100.0 

3 เวลาท่ีใช้หาความรู้ ทบทวนบทเรียน ท ากิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการเรียน / ท างาน 

320 3.8 1.55 ชม. 91.6 4.7 1.24 ชม. 100.0 107 3.7 4.30 ชม. 91.6 4.7 3.00 ชม. 100.0 

4 เวลานอนพักผ่อน 320 2.5 2.23 ชม. 80.3 17.2 1.39 ชม. 100.0 107 5.6  3.00 ชม. 83.2 11.2 1.50 ชม. 100.0 

5 เวลาท่ีท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 320 7.8 2.19 ชม. 75.9 16.3 1.31 ชม. 100.0 107 6.5  2.17 ชม. 71.0 22.5 2.08 ชม. 100.0 

6 ผลการเรียน (เกรด คะแนนเฉลี่ย) ท่ีได้ 308 7.5 - 90.6 1.9 - 100.0 46 26.1  - 63.0 10.9 - 100.0 

7 รายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 317 13.9 1,257 บาท 85.8 0.3 500 บาท 100.0 107 30.8 1,903 บาท 68.2 0.9 700 บาท 100.0 
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ตารางที่ 49 ช่องทางรายได้จากการเป็นนักกีฬา E-Sports  
(เฉพาะนักกีฬา E-Sports อาชพี และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 106) 

ล าดับ รายได้แบ่งตามช่องทางเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ เฉลี่ย 
1 เงินเดือน / ค่าตอบแทนจากต้นสังกัด 83 78.3 19,365 
2 เบ้ียเลี้ยงฝึกซ้อม 13 12.3 4,333 
3 สปอนเซอร์ต่างๆ 17 16.0 17,000 
4 เงินรางวัลจากการแข่งขัน 49 46.2 65,387 
5 รายได้จากแหล่งอื่น อาทิ Pocket 

Money 
2 1.9 24,500 

6 ไม่มีรายได้ 2 1.9 - 

 
ตารางที่ 50 รายได้รวมทุกช่องทางเฉลี่ยต่อเดือน E-Sports (เฉพาะนักกีฬา E-Sports อาชีพ) 

ล าดับ รายได้รวมทุกช่องทางเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 5,000 บาท 18 16.8 
2 5,001 ถึง 10,000 บาท 12 11.2 
3 10,001 ถึง 20,000 บาท 40 37.7 
4 20,001 ถึง 30,000 บาท 22 20.6 
5 มากกว่า 30,000 บาท 11 10.3 
6 ยังไม่มีรายได้ / ไม่ระบุรายได้ 4 3.7 
 รวม 107 100.0 

* รายได้ทุกช่องทางเฉล่ีย 17,495 บาทต่อเดือน  ต่ าสุด 146 บาทต่อเดือน  สูงสุด 65,758 บาทต่อเดือน 
 
ตารางที่ 51 ผลดีของการเปลี่ยนจากนักเล่นเกมทั่วไปมาเป็นนักกีฬา E-Sports จ าแนกตามสถานภาพ

นักกีฬา (เฉพาะนักกีฬา E-Sports และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ผลดีของการเปลี่ยนมาเป็น 

นักกีฬา E-Sports 
นักกีฬา E-Sports 
สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ  

(n = 320) 

นักกีฬา E-Sports อาชีพ  
(n = 107) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดีข้ึน เช่น 

ภาษา การคิด วิเคราะห์ วางแผน 
260 81.3 104 97.2 

2 ได้เพื่อนใหม่ ท่ีมีความสนใจคล้ายกัน 111 34.7 46 43.0 
3 เรียนรู้ถึงการเล่นอย่างมีเป้าหมาย มี

เทคนิค การฝึกฝนอย่างมีระบบ 
193 60.3 81 75.7 

4 มีระเบียบวินัยมากข้ึน แบ่งเวลาได้ดีข้ึน 133 41.6 44 41.1 
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ล าดับ ผลดีของการเปลี่ยนมาเป็น 
นักกีฬา E-Sports 

นักกีฬา E-Sports 
สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ  

(n = 320) 

นักกีฬา E-Sports อาชีพ  
(n = 107) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5 เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่ง

หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อทีม  
127 39.7 73 68.2 

6 สามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกม 95 29.7 68 63.6 

7 น าไปสู่การลด ละ เลิกอบายมุข เช่น 
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 

73 22.8 34 31.8 

8 สอดคล้องกับสิ่งท่ีเรียน หรือต้ังใจจะ
เรียน 

27 8.4 15 14.0 

9 ช่วยให้มุมมองด้านอาชพีเกี่ยวกับเกม
กว้างข้ึน   

67 20.9 38 35.5 

10 อื่นๆ อาทิ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

1 0.3 - - 

 
7.3 การวางแผนอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเป็นนักกีฬา E-Sports  

ผลการส ารวจพบว่าในกลุ่มนักกีฬา E-Sports สมัครเล่น/กึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 80.9 มีความสนใจ
จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพแบบเต็มตัว มีเพียงร้อยละ 18.4 ท่ีระบุว่าไม่สนใจจะเป็น
นักกีฬา E-Sports อาชีพ ซึ่งเหตุผลส าคัญ 3 อันดับแรกของกลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย คิดว่าเป็นอาชีพไม่มั่นคง 
เป็นอาชีพหลักไม่ได้ ร้อยละ 30.5 ยังไม่คิดจริงจัง ร้อยละ 15.3 และท าอาชีพอื่นอยู่แล้ว / สนใจอาชีพอื่นมากกว่า 
ร้อยละ 13.6 
 ส่วนระยะเวลาในการเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 45.8 ไม่มีแผนด้านระยะเวลา แต่ระบุ
ว่าจะแข่งไปเรื่อย ๆ จนแข่งไม่ไหว ขณะท่ีร้อยละ 15.9 เท่ากันระบุว่า ประมาณ 1 ถึง 3 ปี และระหว่าง 4 ถึง 10 
ปี อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 20.6 ยังไม่ได้คิด/ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพนานเพียงใด 
 ส่วนแผนการประกอบอาชีพหลังจากเป็นนักกีฬา E-Sports เกือบครึ่งยังไม่ได้คิดหรือวางแผน ส่วนกลุ่มท่ี
เหลือร้อยละ 30.8 มีแผนจะเปล่ียนไปท าอาชีพอื่น ตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา (ไม่เกี่ยวกับ E-Sports) และร้อยละ 
16.8 มีแผนจะเปล่ียนไปท าอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports อาทิ โค้ช ผู้จัดการทีม โปรเจ็คเมเนเจอร์ 
งานเบ้ืองหลัง 
 

(พิจารณาตารางที่ 52 ถึง 56) 
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ตารางที่ 52 ความสนใจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ  
(เฉพาะนักกีฬา E-Sports สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ) 

ล าดับ ความสนใจจะพัฒนาตัวเองไปสู่ 
การเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ 

จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่สนใจ 59 18.4 
2 สนใจ 259 80.9 
3 ปัจจุบันเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพอยู่แล้ว 2 0.6 
 รวม 320 100.0 

 
ตารางที่ 53 สาเหตุหลักที่ไม่สนใจเป็นนักกีฬาอาชีพ  

 (เฉพาะนักกีฬา E-Sports สมัครเล่น/ก่ึงอาชีพ ที่ไม่สนใจเป็นนักกีฬาอาชีพ) 
ล าดับ สาเหตุหลักที่ไม่สนใจเป็นนักกีฬาอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1 เป็นอาชีพไม่มั่นคง เป็นอาชีพหลักไม่ได้ 18 30.5 
2 ยังไม่คิดจริงจัง 9 15.3 
3 ท างานอื่นแล้ว/ สนใจอาชีพอื่นมากกว่า 8 13.6 
4 ติดเรียน/ ต้องเรียนให้จบก่อน 6 10.2 
5 ลงแข่งเพื่อความสนุก/ อยากรู้อยากลอง 7 11.9 
6 อื่น ๆ อาทิ ไม่มีเวลา ขี้เกียจ ยังไม่พร้อม  10 16.8 
7 ไม่ระบ ุ 1 1.7 
 รวม 59 100.0 

 

ตารางที่ 54 ความคิดเห็นต่อระยะเวลาที่จะท าอาชีพนักกีฬา E-Sports  
(เฉพาะนักกีฬา E-Sports อาชพี) 

ล าดับ ระยะเวลาที่จะท าอาชีพนักกีฬา E-Sports จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ได้คิด/ ไม่แน่ใจ 22 20.6 
2 ประมาณ 1 – 3 ปี 17 15.9 
3 ระหว่าง 4 - 10 ปี 17 15.9 
4 จนกว่าจะแข่งขันไม่ไหว 49 45.8 
5 ไม่ระบ ุ 2 1.8 
 รวม 107 100.0 

* ระยะเวลาที่จะท าเป็นอาชีพเฉล่ีย  4 ปี   ต่ าสุด 1 ปี   สูงสุด 10  ปี  
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ตารางที่ 55 การวางแผนหลังจากเลิกเป็นนักกีฬา E-Sports (เฉพาะนักกีฬา E-Sports อาชีพ) 
ล าดับ แผนหลังจากเลิกอาชีพนักกีฬา E-Sports จ านวน ร้อยละ 
1 ยังไม่ได้คิด/วางแผน 50 46.7 
2 เปล่ียนไปท าอาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports อาทิ  

โค้ช ผู้จัดการทีม โปรเจ็คเมเนเจอร์ งานเบ้ืองหลัง 
18 16.8 

3 เปล่ียนไปท าอาชีพอื่น ตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา  
(ไม่เกี่ยวกับ E-Sports) 

33 30.8 

4 อื่น ๆ อาทิ ท าคู่กับงานหลัก เรียนต่อ ท ากิจการของ
ครอบครัว 

4 3.8 

5 ไม่ระบ ุ 2 1.9 
 รวม 107 100.0 

 
ตารางที่ 56 ค าแนะน าของต้นสังกัดเก่ียวกับเส้นทางอาชีพ (เฉพาะนักกีฬา E-Sports อาชีพ) 
ล าดับ ค าแนะน าของต้นสังกัดเก่ียวกับเส้นทางอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่มีค าแนะน า 82 76.6 
2 มีค าแนะน า อาทิ ให้เป็นโค้ช กล้าคิดกล้าท ากล้าลงมือท า

ในส่ิงท่ีชอบ ประกอบธุรกิจ E-Sports 
22 20.6 

3 ไม่ระบ ุ 3 2.8 
 รวม 107 100.0 

 
 

ตอนที่ 8 ความคิดเห็นต่อมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 
ตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นเกมร้อยละ 57.1 นักกีฬา E-Sports ร้อยละ 52.7 (จ าแนกเป็นกลุ่ม

อายุระหว่าง 13-17 ปี ร้อยละ 52.4 กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 60.1) ตระหนักว่าการติดเกมของเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบัน เป็นปัญหาท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข ท้ังนี้เมื่อหยิบยกแนวทางแก้ไขปัญหารวม 9 แนวทาง 
ให้ประเมินว่าแต่ละแนวทางจะมีผลต่อการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด พบว่าแนวทางท่ีมีค่าเฉล่ียของการแก้ไข
ปัญหามากท่ีสุดตามความเห็นของท้ัง 2 กลุ่ม คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองคอยก ากับดูแล ก าหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสม
ให้กับลูก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 (มีผลค่อนข้างมาก) และ 3.45 (มีผลปานกลาง) รองลงมาคือ การส่งเสริมกิจกรรม
ใหม ่ๆ ท่ีน่าสนใจ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ค่าเฉล่ียของการแก้ไขปัญหาท้ัง 2 กลุ่มเท่ากันคือ 3.43 (มีผลปานกลาง) 
ส่วนอันดับท่ีสามในความเห็นของกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นเกม คือ การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 (มีผลปานกลาง) ส่วนกลุ่มนักกีฬา E-Sports พบว่าคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา 
ผลกระทบของการติดเกม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 (มีผลปานกลาง) ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ผลการประเมิน
พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกันคือ ปานกลาง ท้ังส้ิน 
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นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความเห็นส่วนตัวของท้ัง 2 กลุ่มว่า แนวทางในการควบคุม ดูแล แบบใดจึงจะมี
ส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชน เล่นเกมในขอบเขตท่ีเหมาะสม พบว่ามีทิศทางความเห็นไปในทางเดียวกัน โดย
แนวทางท่ีระบุถึงมากท่ีสุดคือ การรู้จักแบ่งเวลา มีความรับผิดชอบ รวมถึงต้องควบคุมตัวเองให้ได้   

 
 (พิจารณาตารางที่ 57 ถึง 59) 

 
 

ตารางที่ 57 ความคิดเห็นต่อการดูแลแก้ไขปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชน จ าแนกตามสถานภาพ
การเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่เคยเลน่เกม) 

ล าดับ ความคิดเห็นต่อการดูแล 
แก้ไขปัญหาการติดเกม 

เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม นักกีฬา  
E-Sports 13-17 ปี 18-24 ปี ภาพรวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 จ าเป็น 400 52.4 714 60.1 1,114 57.1 213 52.7 
2 ไม่จ าเป็น  122 16.0 189 15.9 311 15.9 80 19.8 
3 ไม่แน่ใจ 232 30.4 280 23.6 512 26.2 111 27.5 
4 ไม่ระบ ุ 10 1.3 5 0.4 15 0.8 - - 
 รวม 764 100.0 1,188 100.0 1,952 100.0 404 100.0 
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ตารางที่ 58 ความคิดเห็นต่อมาตรการที่ช่วยควบคุมดูแลให้เด็กและเยาวชนเลน่เกมในขอบเขตที่เหมาะสม จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่เคยเล่นเกม) 

มาตรการ n 
ความเห็นด้วยต่อประเด็น 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่มีผล น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

เด็กและเยาวชนที่เคยเล่นเกม           
1) การจดัเรดติง้ประเภทเกม ใหเ้หมาะสมกับเด็กแตล่ะช่วงอายุ 1,948 7.9 10.1 38.5 33.7 9.8 100.0 3.27 1.03 ปานกลาง 
2) การควบคุมชว่งอายุของผู้ที่จะเข้าแข่งขัน E-Sports 1,948 9.4 14.6 39.9 29.2 6.9 100.0 3.09 1.04 ปานกลาง 
3) ควบคุมด้านการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ เกม หรือการแขง่ขนั 1,947 8.3 16.3 38.7 27.9 8.8 100.0 3.13 1.05 ปานกลาง 
4) การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม 1,948 8.5 11.7 30.1 30 19.7 100.0 3.41 1.18 ปานกลาง 
5) จ ากัดอายุของเด็กท่ีจะเข้ารา้นเกม ต้องไมต่่ ากว่า 18 ปี 1,948 9.2 12.9 29.7 29.4 18.8 100.0 3.36 1.19 ปานกลาง 
6) ห้ามซื้อขาย ให้เช่า เกมกับเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ ากว่าเรตติง้ท่ีก าหนด 1,948 8.6 11.4 31.9 33.7 14.4 100.0 3.34 1.12 ปานกลาง 
7) ให้ความรู้ ความเข้าใจถงึปัญหา ผลกระทบของการตดิเกม 1,946 7.0 13.3 32.8 30.9 16.0 100.0 3.36 1.11 ปานกลาง 
8) ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 1,948 6.9 12.3 30.4 31.7 18.7 100.0 3.43 1.13 ปานกลาง 
9) พ่อ แม่ ผู้ปกครองคอยก ากับดแูล ก าหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสมให้กับลกู 1,948 6.9 9.4 29.6 31.7 22.4 100.0 3.53 1.14 มาก 
นักกีฬา E- Sports           
1) การจดัเรดติง้ประเภทเกม ใหเ้หมาะสมกับเด็กแตล่ะช่วงอายุ 404 5.0 6.4 44.5 38.9 5.2 100.0 3.33 0.87 ปานกลาง 
2) การควบคุมชว่งอายุของผู้ที่จะเข้าแข่งขัน E-Sports 404 8.4 12.1 44.1 30.7 4.7 100.0 3.11 0.97 ปานกลาง 
3) ควบคุมด้านการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ เกม หรือการแขง่ขนั 404 6.9 20.3 39.6 24.3 8.9 100.0 3.08 1.04 ปานกลาง 
4) การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม 403 6.2 14.9 42.9 28.3 7.7 100.0 3.16 0.98 ปานกลาง 
5) จ ากัดอายุของเด็กท่ีจะเข้ารา้นเกม ต้องไมต่่ ากว่า 18 ปี 404 11.1 13.1 35.5 30.9 9.4 100.0 3.14 1.12 ปานกลาง 
6) ห้ามซื้อขาย ให้เช่า เกมกับเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ ากว่าเรตติง้ท่ีก าหนด 404 9.2 15.6 38.6 27.7 8.9 100.0 3.12 1.07 ปานกลาง 
7) ให้ความรู้ ความเข้าใจถงึปัญหา ผลกระทบของการตดิเกม 404 3.0 11.4 38.6 34.9 12.1 100.0 3.42 0.95 ปานกลาง 
8) ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 404 3.5 10.9 37.1 36.4 12.1 100.0 3.43 0.96 ปานกลาง 
9) พ่อ แม่ ผู้ปกครองคอยก ากับดแูล ก าหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสมให้กับลกู 404 4.7 7.4 40.8 32.7 14.4 100.0 3.45 0.98 ปานกลาง 
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ตารางที่ 59 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการดูแล ควบคุม ไม่ให้เล่นเกมเกินขอบเขตที่เหมาะสม 
จ าแนกตามสถานภาพการเล่นเกม (เฉพาะผู้ที่เคยเล่นเกม) 

ล าดับ วิธีการ เด็กและเยาวชน 
ที่เคยเล่นเกม 

นักกีฬา  
E-Sports 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 รู้จักแบ่งวลา มีความรับผิดชอบ ควบคุมตัวเองให้ได้  531 46.1 118 49.8 
2 เปลี่ยนไปท ากิจกรรมอื่น หรือหางานอดิเรกใหม่ เช่น 

ออกก าลังกาย เล่นดนตรี ท ากิจกรรมกับเพื่อน  
239 20.7 25 10.5 

3 พ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยควบคุม ดูแล รับฟัง หากิจกรรม
ท าร่วมกับบุตร/ หลาน 

117 10.1 30 12.7 

4 ควบคุมร้านเกม อาทิ ก าหนดเวลาเปิดปิด ก าหนด
อายุเด็กที่จะเข้าร้านเกม 

76 6.6 25 10.5 

5 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ถึงผลกระทบของการติดเกม 39 3.4 13 5.5 
6 ก าหนดอายุของผู้เล่นเกม ผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ต และ

ผู้ท่ีสามารถซื้อเกมได้ 
38 3.3 11 4.6 

7 จัดเรตต้ิง/ ประเภทของเกมให้เหมาะสมตามอายุของ
ผู้เล่น 

28 2.4 5 2.1 

8 เลิกเล่น ลบเกมออก  16 1.4 - - 
9 ควบคุมเรื่องเงิน/ ไม่เติมเงินในเกม  14 1.2 - - 
10 อื่นๆ อาทิ ควบคุมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน มี

กฎหมายท่ีเข้มงวด รู้เป้าหมายของการเล่น 
39 3.4 9 3.8 

11 คิดว่าควบคุมไม่ได้ 16 1.4 1 .4 

 รวม 1,153 100.0 237 100.0 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มผู้ปกครอง 
ส่วนท่ี 2 แสดงผลข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวข้องกับเนื้อหาส าคัญท้ังในด้านการรับรู้ต่อ

พฤติกรรมการเล่นเกมและท ากิจกรรมต่าง ๆ ของลูก หลาน การดูแลควบคุมการเล่นเกม การรับรู้และความ
คิดเห็นต่อกีฬา E-Sports รวมถึงประเด็นส าคัญคือ มาตรการการควบคุม ดูแลเพื่อให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสม ซึ่งผลการส ารวจปรากฎดังรายละเอียด 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ ตัวอย่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองร้อยละ 53.9 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.1 เป็นเพศชาย 
อายุ อยู่ใน 2 ช่วงอายุเป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 46.4 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี และร้อยละ 42.5 อยู ่

ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี 
ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่คือร้อยละ 83.4 จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่มท่ีจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

มีอยู่ร้อยละ 16.4    
รายได้ส่วนบุคคล  ร้อยละ 43.9 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ขณะท่ี 24.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ 

ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และร้อยละ 31.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า 20,000 บาท 
 

(พิจารณาตารางที่ 60 ถึง 63) 
 

ตารางที่ 60 เพศของตัวอย่างผู้ปกครอง 
ล าดับ เพศ จ านวน ร้อยละ 

1 ชาย 484 46.1 
2 หญิง 567 53.9 
 รวม 1,051 100.0 

 
ตารางที่ 61 ช่วงอายุของตัวอย่างผู้ปกครอง 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
1 25 – 35 ปี 50 4.8 
2 36 – 45 ปี 447 42.5 
3 46 – 55 ปี 488 46.4 
4 มากกว่า 55 ปี 66 6.3 
 รวม 1,051 100.0 

* อายเุฉล่ีย 46 ปี     ต่ าสุด 25 ปี     สูงสุด 70 ปี 
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ตารางที่ 62 ระดับการศึกษาของตัวอย่างผู้ปกครอง 
ล าดับ ระดับการศึกษาที่ส าเร็จช้ันสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ได้ศึกษา 1 0.1 
2 ประถม 157 14.9 
3 มัธยมต้น     277 26.4 
4 มัธยมปลายหรือเทียบเท่า       314 29.9 
5 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     127 12.1 
6 ปริญญาตร ี 162 15.4 
7 ปริญญาโท    11 1.0 
8 ไม่ระบ ุ 2 0.2 
 รวม 1,051 100.0 

 
ตารางที่ 63 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ของตัวอย่างผู้ปกครอง 

ล าดับ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 10,000 บาท 80 7.6 
2 10,001 - 15,000 บาท      382 36.3 
3 15,001 - 20,000 บาท      257 24.5 
4 20,001 - 25,000 บาท 137 13.0 
5 25,001 - 30,000 บาท   80 7.6 
6 30,001 - 35,000 บาท    71 6.8 
7 35,001 - 40,000 บาท 20 1.9 
8 40,001 - 45,000 บาท 6 .6 
9 45,001 - 50,000 บาท   13 1.2 
10 มากกว่า 50,000 บาท 1 0.1 
11 ไม่ระบ ุ 4 0.4 

 รวม 1,051 100.0 
 
ตอนที่ 2 การรับรู้ต่อการใช้เวลากับกิจกรรมต่างๆ ของบุตร / หลาน 

ประเด็นแรกของการส ารวจในกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อการใช้เวลาของลูก หลาน
กับกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความใกล้ชิด และความเอาใจใส่ในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งผลการส ารวจพบข้อสังเกตว่า ตัวอย่างจ านวนมากไม่ทราบถึงเวลาท่ีลูก หลานใช้ในการท ากิจกรรมประเภท  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเล่นเกม ตัวอย่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองถึงร้อยละ 34.3 ระบุว่าไม่ทราบว่าลูก หลานท่ีอยู่ในการ
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ดูแลของตัวเอง ใช้เวลากับการเล่นเกมนานเพียงใด ส่วนในกลุ่มท่ีรับรู้พบว่า เฉล่ียในวันธรรมดาลูก หลาน ใช้เวลา
ไปกับการเล่นเกมประมาณ 2.25 ช่ัวโมง และเพิ่มขึ้นเป็น 3.28 ช่ัวโมงในวันหยุด 

นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอย่างเพียงร้อยละ 30.3 ท่ีรับรู้ว่าลูก หลานใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เนต (ท่ีไม่
เกี่ยวกับเกม) นานเพียงใด ท านองเดียวกัน ไม่ถึงครึ่งคือร้อยละ 41.6 และ 42.2 ท่ีทราบว่าลูก หลานใช้เวลากับ
การออกก าลังกาย รวมถึงการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไร (ตารางท่ี 64) 
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ตารางที่ 64 เวลาเฉลี่ยที่บุตร / หลานใช้เล่นเกมและท ากิจกรรมต่างๆ  
ล าดับ กิจกรรม วันธรรมดา วันหยุด 

ทราบ ไม่ทราบ ทราบ ไม่ทราบ 

จ านวน ร้อยละ เฉลี่ย 
(ชม.) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ เฉลี่ย 
(ชม.) 

จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นเกม 691 65.7 2.25 360 34.3 707 67.3 3.28 344 32.7 
2 ท าการบ้าน อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน  

เรียนพิเศษ 
644 61.3 2.41 407 38.7 580 55.2 1.31 471 44.8 

3 ท างานหารายได้/ ท างานพิเศษ/ ช่วยงานท่ีบ้าน 534 50.8 1.20 517 49.2 542 51.6 1.21 509 48.4 

4 โซเชียลมิเดีย (เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม) 444 42.2 2.30 607 57.8 444 42.2 3.02 607 57.8 
5 เล่นอินเทอร์เนตท่ีไม่เกี่ยวกับเกม หรือ โซเชียลมิเดีย 318 30.3 1.54 733 69.7 296 28.2 2.16 755 71.8 
6 เล่นกีฬา ออกก าลังกาย 437 41.6 1.01 614 58.4 470 44.7 1.13 581 55.3 

7 ท ากิจกรรมกับคนในครอบครัว เช่น ดูทีวี  
ช่วยท างานบ้าน 

882 83.9 1.59 169 16.1 916 87.2 2.37 135 12.8 

8 นอนพกัผ่อน 973 92.6 7.37 78 7.4 969 92.2 8.05 82 7.8 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเล่นเกม จุดเร่ิมต้น และลักษณะเกมที่เล่น 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 94.1 ระบุว่าลูก หลาน เล่นเกม เมื่อสอบถามต่อไปว่าระยะเวลาท่ีเล่นร้อยละ 

32.9 จ าไม่ได้/ ไม่ทราบ ขณะท่ีร้อยละ 23.7 ระบุว่าเล่นมานาน 6 ถึง 10 ปี รองลงมาร้อยละ 18.7 เล่นมานาน 4 
ถึง 5 ปี และร้อยละ 16.9 ระบุว่าเล่นมานาน 1 ถึง 3 ปี  
 เมื่อสอบถามถึงช่วงอายุท่ีเริ่มเล่นเกมครั้งแรก ร้อยละ 30.5 จ าไม่ได้ / ไม่ทราบ ส่วนกลุ่มท่ีทราบพบว่า
ส่วนใหญ่เริ่มเล่นเกมต้ังแต่ช่วงอายุไม่เกิน 15 ปี โดยท่ีร้อยละ 24.5 ระบุว่าเริ่มเล่นครั้งแรกตอนช่วงอายุไม่เกิน 10 
ปี ขณะท่ีร้อยละ 35.7 เริ่มเล่นครั้งแรกช่วงอายุระหว่าง 11 ถึง 15 ปี ส าหรับจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมครั้งแรก
ร้อยละ 39.4 เรียนรู้จากเพื่อนท่ีโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 20.6 เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามตัวอย่างจ านวนไม่
น้อยคือร้อยละ 21.8 ระบุว่าไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 
 

(พิจารณาตารางที่ 65 ถึง 69) 
 

ตารางที่ 65 พฤติกรรมการเล่นเกมของบุตร / หลาน 
ล าดับ พฤติกรรมการเล่นเกมของลูก/หลาน จ านวน ร้อยละ 

1 เล่น 989 94.1 
2 ไม่เล่น 62 5.9 
 รวม 1,051 100.0 

 
ตารางที่ 66 ระยะเวลาที่บุตร / หลาน เล่นเกมต้ังแต่เร่ิมจนถึงปัจจุบัน (เฉพาะกลุ่มที่ลูก หลานเล่นเกม) 

ล าดับ ระยะเวลาที่เล่นเกม จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ถึงป ี 40 4.0 
2 ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี 167 16.9 
3 ระหว่าง 4 ถึง 5 ปี 185 18.7 
4 ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี 234 23.7 
5 มากกว่า 10 ปี 38 3.8 
6 จ าไม่ได้ / ไม่ทราบ 325 32.9 
 รวม 989 100.0 
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ตารางที่ 67 อายุของบุตร / หลาน ท่ีเร่ิมเล่นเกมคร้ังแรก (เฉพาะกลุ่มที่ลูก หลานเล่นเกม) 
ล าดับ อายุที่เล่นเกมคร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 10 ปี 242 24.5 
2 ระหว่าง 11 ถึง 15 ปี 353 35.7 
3 16 ปีข้ึนไป 92 9.3 
4 จ าไม่ได้ / ไม่ทราบ 302 30.5 
 รวม 989 100.0 

 
ตารางที่ 68 จุดเร่ิมต้นที่เร่ิมเล่นเกมของบุตร / หลาน 

ล าดับ จุดเร่ิมต้นในการเล่นเกมของบุตรหลาน จ านวน ร้อยละ 
1 เรียนรู้จากเพื่อนท่ีโรงเรียน 390 39.4 
2 เรียนรู้ด้วยตัวเอง 203 20.6 
3 เรียนรู้จากเพื่อนละแวกบ้าน 129 13.0 
4 ท่านหรือคนในครอบครัวสอนให้เล่น 51 5.2 
5 ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 216 21.8 
 รวม 989 100.0 

 
ตารางที่ 69 ลักษณะของเกมที่บุตร / หลาน เคยเล่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ลักษณะของเกมที่บุตร / หลานเคยเล่น จ านวน ร้อยละ 
1 ออนไลน ์ 599 60.6 
2 ออฟไลน ์ 261 26.4 
3 เพลย์สเตช่ัน 117 11.8 
4 อื่นๆ อาทิ เกมมือถือ เกมปลูกผัก 6 0.6 
5 ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 351 35.5 

 
ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อม และการควบคุม ดูแลการเล่นเกมของบุตร หลาน 
 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล การเล่นเกมของเด็กและเยาวชน เกี่ยวข้องกับการเล่น
เกมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมถึงแนวทางการก ากับดูแล ซึ่งผลการส ารวจพบว่าในกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองเองมีถึง
ประมาณ 1 ใน 3 ท่ีเล่นเกม นอกจากนี้ตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 43.9 ท่ีระบุว่าการเล่นเกมของบุตร หลานไม่ได้อยู่ใน
สายตาของตนเอง (พ่อ แม่ ผู้ปกครอง) 

 ส าหรับการควบคุมดูแล การเล่นเกมของเด็กและเยาวชน พบว่ามีตัวอย่างเพียงประมาณครึ่งเดียวคือ   
ร้อยละ 51.2 ท่ีระบุว่าควบคุมการเล่นเกมของบุตร หลานของตน โดยแนวทางในทางควบคุมดูแลมีอยู่ 3 แนวทาง
หลักคือ ร้อยละ 62.5 ตักเตือนเมื่อเห็นว่าเล่นนานเกินไป ร้อยละ 58.5 เวลาเล่นเกมให้อยู่ในสายตา และร้อยละ 



 

89 

56.7 มีการจ ากัดเวลาในการเล่นเกมของบุตรหลาน ในทางตรงข้ามร้อยละ 48.8 ไม่ควบคุมดูแลการเล่นเกมของ
บุตรหลาน โดยกลุ่มนี้ให้เหตุผลส าคัญ 2 ประการ คือเช่ือใจลูกว่าสามารถควบคุมตัวเองได้ ร้อยละ 58.8 และไม่มี
เวลาควบคุมดูแลร้อยละ 46.2 
 

(พิจารณาตารางที่ 70 ถึง 74) 
 
ตารางที่ 70 ประสบการณ์การเล่นเกมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

ล าดับ พฤติกรรมการเล่นเกมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 
1 เล่น 352 33.5 
2 ไม่เล่น 697 66.3 
3 ไม่ระบ ุ 2 0.2 
 รวม 1,051 100.0 

 
ตารางที่ 71 การเล่นเกมของบุตร / หลาน ท่ีอยู่และไม่อยู่ในสายตา (เฉพาะผู้ที่มีบุตร / หลาน เล่นเกม) 

ล าดับ การเล่นเกมของบุตร หลาน ที่อยู่และไม่อยู่ในสายตา จ านวน ร้อยละ 
1 อยู่ในสายตา 555 56.1 
2 ไม่อยู่ในสายตา 434 43.9 
 รวม 989 100.0 

 
ตารางที่ 72 การควบคุมดูแลการเล่นเกมของบุตร / หลานในปัจจุบนั (เฉพาะผู้ที่มีบุตร / หลาน เล่นเกม) 

ล าดับ การสนับสนุน / คัดค้านจากครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ควบคุม / ปล่อยให้เล่นตามใจชอบ 483 48.8 
2 ควบคุม 506 51.2 
 รวม 989 100.0 

 
ตารางที่ 73 สาเหตุที่ไม่ควบคุม / ปล่อยให้ลูกเลน่ตามใจชอบ (เฉพาะที่มีบุตร / หลาน เล่นเกม โดยที่ 

ไม่มีการควบคุมและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 483) 
ล าดับ สาเหตุท่ีไม่ควบคุม/ปล่อยให้ลูกเล่นตามใจชอบ จ านวน ร้อยละ 

1 เช่ือใจลูกว่าสามารถควบคุมตัวเองได้ 284 58.8 
2 ไม่มีเวลา 223 46.2 
3 ปกติ ลูกใช้เวลาเล่นไม่นาน 132 27.3 
4 ไม่รู้ว่าจะควบคุมอย่างไร 95 19.7 
5 คิดว่าการเล่นเกมไม่มีผลเสีย 52 10.8 
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ล าดับ สาเหตุท่ีไม่ควบคุม/ปล่อยให้ลูกเล่นตามใจชอบ จ านวน ร้อยละ 
6 ลูกแสดงอาการไม่พอใจ / อารมณ์เสีย 19 3.9 
7 อยากให้ลูกเป็นนักกีฬา E-Sports - - 
8 อื่น ๆ อาทิ ให้ภรรยาดูแล 1 0.2 

 
ตารางที่ 74 วิธีที่ใช้ควบคุมดูแลการเล่นเกมของลูก  

(เฉพาะที่มีบุตร/หลาน เล่นเกม โดยที่มีการควบคุมและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 506) 
ล าดับ วิธีที่ใช้ควบคุมดูแลการเล่นเกมของลูก จ านวน ร้อยละ 

1 ตักเตือนเมื่อเห็นว่าเล่นนานเกินไป 316 62.5 
2 ให้อยู่ในสายตา  296 58.5 
3 จ ากัดเวลาการเล่น 287 56.7 
4 ให้เล่นเฉพาะตอนท่ีท างาน / การบ้านเสร็จ 153 30.2 
5 ให้เล่นเฉพาะเกมบางประเภท 79 15.6 
6 จ ากัดวงเงินท่ีใช้ซื้อของในเกม 50 9.9 
7 บังคับไม่ให้เล่น 10 2 
8 อื่น ๆ ให้เล่นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เล่นด้วยกัน ให้

ท ากิจกรรมอื่น 
3 0.6 

 
 
ตอนที่ 5 สภาวะการติดเกมและความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเล่นเกมและการก ากับดูแล 
 การวัดสภาวะการติดเกม คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด แบบทดสอบการติดเกม ของชาญวิทย์  
พรนภดล และคณะ (2557) ส าหรับกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งมีตัวช้ีวัดท้ังส้ินรวม 16 ข้อ จากนั้นถึงท าการ
ประมวลผลคะแนนรวม และจัดกลุ่มตามเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มท่ีอยู่ใน
เกณฑ์คล่ังไคล้เกม (กลุ่มท่ีเริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม) และกลุ่มท่ีคาดว่าจะติดเกม (กลุ่มท่ีมีปัญหาในการเล่นเกม
มาก) ซึ่งผลการส ารวจพบตัวเลขท่ีใกล้เคียงกับผลการทดสอบในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือร้อยละ 8.4 มีแนวโน้ม
น่าจะติดเกม (มีปัญหาในการเล่นเกมมาก) ขณะท่ีร้อยละ 22.8 อยู่ในกลุ่มคล่ังไคล้ (เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม)  
 ผลการส ารวจยังพบข้อส้งเกตว่า การควบคุมดูแลของพ่อ แม่ ผู้ปกครองมีผลต่อสภาวะการติดเกม โดย
พบว่าสัดส่วนบุตรหลานท่ีอยู่ในสถานะน่าจะติดเกม ของกลุ่มท่ีเล่นเกมนอกสายตาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีสูงกว่ากลุ่ม
ท่ีเล่นเกมในสายตาของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท านองเดียวกันสัดส่วนของบุตรหลานท่ีอยู่ในสถานะน่าจะติดเกมของ
กลุ่มท่ีพ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมดูแลการเล่นเกม มีสูงกว่ากลุ่มท่ีเล่นเกมโดยมีพ่อ แม่ ผู้ปกครองควบคุม  
 

(พิจารณาตารางที่ 75 ถึง 77) 
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ตารางที่ 75 สภาวะการติดเกมของเด็กและเยาวชน 
ล าดับ สภาวะการติดเกมของเด็กและเยาวชน จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มปกติ (ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม) 676 68.4 
2 กลุ่มคล่ังไคล้ (เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม) 226 22.8 
3 กลุ่มน่าจะติดเกม (มีปัญหาในการเล่นเกมมาก) 83 8.4 
4 ข้อมูลไม่ครบ 4 0.4 
 รวม 989 100.0 

หมายเหตุ  คิดคะแนนตามเกณฑ์แบบทดสอบการติดเกม ฉบับผู้ปกครอง กลุ่มปกติ คะแนน < 20, กลุ่มคลั่งใคล้  

  คะแนน = 20-29 กลุ่มน่าจะติดเกม คะแนน >= 30 (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) 
 
ตารางที่ 76 สภาวะการติดเกมของเด็กและเยาวชน จ าแนกตามการอยู่ในสายตาของผู้ปกครอง 
ล าดับ สภาวะการติดเกม 

ของเด็กและเยาวชน 
การเล่นเกมอยู่ในสายตาผู้ปกครอง รวม 

อยู่ในสายตา ไม่อยู่ในสายตา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มปกติ  394 58.3 282 41.7 676 100.0 
2 กลุ่มคล่ังใคล้  120 53.1 106 46.9 226 100.0 
3 กลุ่มน่าจะติดเกม  39 47.0 44 53.0 83 100.0 

 
 ตารางที่ 77 สภาวะการติดเกมของเด็กและเยาวชน จ าแนกตามการควบคุมดูแลของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ล าดับ สภาวะการติดเกม 

ของเด็กและเยาวชน 
การควบคุมดูแลของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวม 

ควบคุม ไม่ควบคุม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มปกติ  351 51.9 325 48.1 676 100.0 
2 กลุ่มคล่ังใคล้  117 51.8 109 48.2 226 100.0 
3 กลุ่มน่าจะติดเกม  36 43.4 47 56.6 83 100.0 
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ตอนที่ 6 การรับรู้ต่อกีฬา E-Sports ความคิดเห็นต่ออาชีพนักกีฬา และผลกระทบ  
 ตัวอย่างเพียงประมาณ 1 ใน 4 คือร้อยละ 26.2 เท่านั้นท่ีรู้จักกีฬา E-Sports ซึ่งเมื่อให้กลุ่มดังกล่าว
ประเมินว่า “การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา E-Sports เพื่อชิงเงินรางวัล” ส่งผลกระทบต่อบุตร หลานบ้างหรือไม่ใน 4 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ท าให้ลูกเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากขึ้นกว่าเดิม 2) ท าให้ลูกอยากหารายได้จาก
แข่งขันการเล่นเกม 3) ท าให้ลูกอยากเป็นนักกีฬาอาชีพ และ 4) ท าให้ลูกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเกม ตัวอย่าง
ประเมินว่าส่งผลในระดับปานกลางทุกด้าน ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.05 ถึง 3.26 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียผลกระทบสูง
ท่ีสุดคือ ท าใหลู้กเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากข้ึนกว่าเดิม 
 ส าหรับมุมมองต่อกีฬา E-Sports เกินครึ่งคือร้อยละ 56.7 มองว่าเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน
อย่างหนึ่ง ขณะท่ีร้อยละ 20.0 มองว่าเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม และร้อยละ 18.9 มองว่าเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
เด็กและเยาวชนหมกมุ่นกับเกมมากข้ึน และตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.4 ท่ีมองว่า E-Sports เป็นอาชีพหลักได้ 
 หากพิจารณาต่อไปถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนบุตร หลานให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports 
พบว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีคัดค้าน โดยตัวอย่างร้อยละ 44.7 ระบุว่าจะสนับสนุนหากบุตร หลาน เข้าร่วมแข่งขัน      
E-Sports ตามรายการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ขณะท่ีร้อยละ 46.9 ไม่แน่ใจและท่ีคัดค้านมีเพียงร้อยละ 8.4 ท านอง
เดียวกัน   ร้อยละ 41.5 ระบุว่าจะให้การสนับสนุนหากบุตร หลานสมัครเป็นสมาชิกชมรม E-Sports ใน
สถาบันการศึกษา ร้อยละ 51.2 ไม่แน่ใจ และเพียงร้อยละ 7.3 ท่ีคัดค้าน ส่วนกรณีการเข้าเป็นนักกีฬาในสังกัด 
ต่าง ๆ (นักกีฬาอาชีพ / กึ่งอาชีพ) มีความแตกต่างจาก 2 กรณีแรก โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 65.5 ยังไม่แน่ใจ ร้อย
ละ 26.5 ให้การสนับสนุน ขณะท่ีร้อยละ 8.0 คัดค้าน 
 

(พิจารณาตารางที่ 78 - 81) 
 

ตารางที่ 78 การรับรู้ต่อกีฬา E-Sports 
ล าดับ การรับรู้ต่อกีฬา E-Sports จ านวน ร้อยละ 

1 รู้จัก 275 26.2 
2 ไม่รู้จัก 776 73.8 
 รวม 1,051 100.0 
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ตารางที่ 79 ความคิดเห็นต่อผลกระทบของ E-Sports (เฉพาะกลุ่มที่รู้จัก E-Sports) (n = 275) 

ผลกระทบของ E-Sports จากการ 
จัดการแข่งขัน E-Sports เพือ่ชิงเงินรางวัล 

n 
 ระดับความคิดเห็น 

รวม เฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่เลย น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก ไม่แน่ใจ 

1) ลูกเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากขึ้นกว่าเดิม 275 10.9 11.3 40.3 25.1 3.3 9.1 100.0 3.26 1.30 ปานกลาง 

2) ลูกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่นเกม 275 13.8 18.9 34.6 19.6 2.9 10.2 100.0 3.09 1.40 ปานกลาง 

3) ลูกอยากเป็นนักกีฬาอาชีพ 275 16.7 18.9 33.2 16.7 2.5 12.0 100.0 3.05 1.49 ปานกลาง 

4) ลูกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเกม 275 15.3 19.3 28.7 20.7 4.7 11.3 100.0 3.14 1.48 ปานกลาง 
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ตารางที่ 80 มุมมองต่ออาชีพนักกีฬา E-Sports (เฉพาะกลุ่มที่รู้จัก E-Sports) 
ล าดับ มุมมองต่ออาชีพนักกีฬา E-Sports จ านวน ร้อยละ 

1 เป็นกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง 156 56.7 
2 เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม 55 20.0 
3 เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กและเยาวชน หมกมุ่นกับเกมมากข้ึน 52 18.9 
4 เป็นอาชีพหลักได้ 12 4.4 

 รวม 275 100.0 
 
ตารางที่ 81 การสนับสนุน/คัดค้าน ต่อกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ E-Sports ของบุตร / หลาน  

(เฉพาะผู้ที่รู้จัก E-Sports) 
ล าดับ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ E-Sports สนับสนนุ คัดค้าน ไม่แน่ใจ รวม  

1 เข้าร่วมแข่งขัน E-Sports ตาม
รายการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น 

44.7 8.4 46.9 100.0 

2 สมัครเป็นสมาชิกชมรม E-Sports 
ในสถาบันการศึกษา 

41.5 7.3 51.2 100.0 

3 เข้าเป็นนักกีฬาในสังกัดต่าง ๆ 
(นักกีฬาอาชีพ / กึ่งอาชีพ) 

26.5 8.0 65.5 100.0 

 
 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ในมุมมองของผู้ปกครอง 
 ในมุมมองของตัวอย่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เห็นว่าแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกรณีลูก หลาน ติดเกมมีหลาย
แนวทางแต่ท่ีระบุถึงมากท่ีสุดคือ การท าข้อตกลงกับลูก เช่น ดูผลการเรียน ก าหนดเวลาเล่น ร้อยละ 64.4 
รองลงมาคือ สนับสนุนให้ท ากิจกรรมอื่น ๆ แทนการเล่นเกม ร้อยละ 37.1 อย่างไรก็ตามร้อยละ 18.2 เห็นว่าควร
บังคับให้เลิกเล่นเกมทันที ท่ีน่าสนใจคือร้อยละ 20.7 ระบุว่าไม่ท าอะไร เพราะคิดว่าเมื่อลูกโตแล้วจะเล่นน้อยลง 
 เมื่อสอบถามถึงแนวคิด / มาตรการต่าง ๆ ท่ีคิดว่าจะช่วยก ากับดูแลให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมในขอบเขต
ท่ีเหมาะสมได้ พบว่าแนวคิด / มาตรการท่ีระบุถึงมากท่ีสุดคือ การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม ร้อยละ 52.8 
รองลงมาคือการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบของการติดเกม ร้อยละ 50.0 และจ ากัดอายุของเด็กท่ี
เข้าร้านเกมให้มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.4 

 
(พิจารณาตารางที่ 82 ถึง 83) 
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ตารางที่ 82 ความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม กรณีที่บุตร / หลานติดเกม  
(เฉพาะผู้ที่มีบุตร / หลาน เล่นเกมและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 989)  

ล าดับ แนวทางการปฏิบัติกรณีที่บุตร / หลานติดเกม จ านวน ร้อยละ 
1 ท าข้อตกลงกับลูก เช่น ดูผลการเรียน ก าหนดเวลาเล่น 637 64.4 
2 สนับสนุนให้ท ากิจกรรมอื่นๆ แทนการเล่นเกม 367 37.1 
3 ไม่ท าอะไร เพราะคิดว่าเมื่อลูกโตแล้วจะเล่นน้อยลง 205 20.7 
4 บังคับให้เลิกเล่นเกมทันที  180 18.2 
5 ปรึกษา/แจ้งให้คุณครูท่ีโรงเรียนคอยสอดส่องดูแล 169 17.1 
6 ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หรือนักบ าบัด 49 5.0 
7 สนับสนุนให้เข้าสู่สายอาชีพนักกีฬา E-Sports 14 1.4 
8 อื่นๆ ให้ญาติช่วยควบคุม 1 0.1 

 
ตารางที่ 83 ความคิดเห็นต่อมาตรการที่ช่วยควบคุมดูแลให้เด็กและเยาวชนเลน่เกมในขอบเขตที่

เหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 1,051)   
ล าดับ มาตรการควบคุมดูแลให้เด็กและเยาวชน 

เล่นเกมในขอบเขตที่เหมาะสม 
จ านวน ร้อยละ 

1 การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม 555 52.8 
2 ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบของการติดเกม 525 50.0 
3 จ ากัดอายุของเด็กท่ีเข้าร้านเกมให้มีอายุ 13 ปีข้ึนไป 393 37.4 
4 การจัดเรดต้ิงประเภทเกม ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงอายุ 326 31.0 
5 เพิ่มบทลงโทษร้านเกมท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 324 30.8 
6 ควบคุมด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เกม หรือการแข่งขัน 278 26.5 
7 การควบคุมช่วงอายุของผู้ท่ีจะเข้าแข่งขัน E-Sports 258 24.5 
8 ห้ามซื้อขาย ให้เช่าเกมกับเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่าเรตต้ิง 

ท่ีก าหนด 
163 15.5 

9 ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการใดๆ ในการดูแล ควบคุม 27 2.6 
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ภายใต้เนื้อหาตามกรอบวัตถุประสงค์ กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมจ านวนท้ังส้ิน 40 ราย ประกอบด้วย 

1) ตัวแทนจากภาควิชาการ   จ านวน 8 ราย 
2) ตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports จ านวน 4 ราย 
3) ตัวแทนในสายนักกีฬา   จ านวน 20 ราย 
4) ตัวแทนกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักกีฬา จ านวน 2 ราย 
5) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ   จ านวน 6 ราย 
 
ผลการศึกษาสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
1. เส้นทางด้านอาชีพของนักกีฬา E-Sports 
จุดเร่ิมต้นและช่องทางการเข้าสู่เส้นทางนักกีฬา E-Sports 
จากการสัมภาษณ์นักกีฬา E-Sports ท้ังกลุ่มสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และนักกีฬา (อาชีพ) พบความสอดคล้อง

กันว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา E-Sports คือความช่ืนชอบในการเล่นเกม ดังนั้นจึงพบว่า
นักกีฬา E-Sports มักเป็นนักเล่นเกมมาก่อนต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่งบางคนยอมรับว่าติดเกม ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา
เกมขึ้นเป็น E-Sports นักเล่นเกมบางส่วนก็ผันตัวเองเข้าไปเป็นนักกีฬา โดยเหตุผลส าคัญในการเข้าสู่เส้นทางการ
เป็นนักกีฬา คือการได้ท าในส่ิงท่ีชอบ และเห็นเป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่ือเสียง ท้ังนี้พบว่าบางคนท าเป็นอาชีพ
แบบคู่ขนาน โดยมีงานประจ า หรืองานด้านอื่นอยู่ด้วย 

เส้นทางการเข้าสู่การเป็นนักแข่งเกมของนักกีฬาอาจแบ่งเป็น 2 ยุค ยุคแรก E-Sports ยังไม่แพร่หลาย 
เป็นท่ียอมรับ จะมีการจัดแข่งกันอย่างไปไม่เป็นทางการ รวมกลุ่มหลวม ๆ ไม่มีระบบการจัดการเหมือนท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน รายได้ไม่มาก ส่วนใหญ่ได้จากเงินรางวัล และผู้สนับสนุน (sponsor) ยังมีน้อย ท าให้คนท่ีเป็นนักกีฬา
สมัยก่อนเรียกได้ว่า เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นกับเกมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เล่นเพื่อค่าตอบแทน หรือช่ือเสียง แต่เป็นใจรัก
การแข่งขันเกม  

 
“เล่นมานาน แบบว่าไม่รู้จะเรียกว่าเป็นนักกีฬาได้หรือไม่ เพราะก่อนจะบูม จะเป็น E-Sports ก็มีการจัด

แข่ง แต่ไม่เป็นท่ีนิยมเหมือนปัจจุบัน ฝึกซ้อมกันเอง ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีรายได้ชัดเจนเหมือนปัจจุบัน คือต้องใจรัก
จริง ๆ …. มันจริงจังกว่าเล่นเกมเอามันท่ัวไป … จริง ๆ เพื่อนหลายคนกลายเป็นโค้ช ผู้จัดการปัจจุบันนะ” 
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ปัจจุบัน E-Sports แพร่หลายมากขึ้นมีกลุ่มทุนสนับสนุน ท าเป็นธุรกิจจริงจัง มีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น 
รวมถึงระบบการคัดกรองนักกีฬา ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ถึงช่องทางท่ีจะท าให้นักเล่นเกมเข้าสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ประกาศคัดตัวนักกีฬาเข้าสังกัด ระบบนี้จะมีการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์ ฯลฯ เหมือน
การสมัครงาน และมีการทดสอบทักษะความช านาญรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกมีทั้งบุคคล และทีม 

2) ระบบแมวมองนักกีฬา ใกล้เคียงกับกีฬาประเภทอื่น ๆ ท่ีจะมีทีมงาน (โดยส่วนใหญ่คือเจ้าของหรือ
หุ้นส่วนของสังกัดต่าง ๆ) ซึ่งจะเป็นผู้สังเกตการณ์ตามรายการแข่งขันระดับต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาท่ีเก่ง ท่ีมี
แนวคิด เทคนิคในการเล่นเกมท่ีน่าสนใจเข้าร่วมทีม ขึ้นอยู่กับประเภทเกมท่ีแข่งขันว่าอยู่ในธุรกิจของสังกัดหรือไม่ 
ลักษณะการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาผ่านช่องทางนี้ เกิดขึ้นจากระบบการแข่งขันในปัจจุบันที่ค่อนข้างเปิดกว้าง และมี
ความถี่ในการจัดแข่งมากกว่าท่ีผ่านมา ท าให้มีนักแข่ง หรือกลุ่มนักแข่งเกมอิสระจ านวนมาก ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
อย่างไรก็ตามมักพบว่านักกีฬาหรือทีมท่ีมักจะเข้ารอบลึก ๆ ก็มักจะเป็นนักกีฬาในสังกัดต่าง ๆ ท่ีมีเทคนิคและ
ระบบการฝึกซ้อมท่ีดี ท่ีเป็นระบบมากกว่า  

3) เลือกนักกีฬา จากจ านวนยอดการติดตาม (follower) เนื่องจาก “ความนิยม” เป็นตัวชี้วัดประการหนึ่ง
นอกเหนือจาก “ความส าเร็จ” ในการแข่งขัน เนื่องจากนักกีฬาท่ีมีความนิยมสูง จะได้รับการตอบรับจาก
ผู้สนับสนุน (sponsor) ซึ่งเป็นรายได้หลักอีกทางของต้นสังกัด ซึ่งการเข้าสู่เส้นทางของนักกีฬาอาชีพผ่านช่องทางนี้
หมายถึง นักกีฬาบางส่วนท่ีนอกจากจะช่ืนชอบการแข่งขันเกมแล้ว ยังช่ืนชอบท่ีจะส่ือสารกับสังคมนักเล่นเกมใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การน าเอาเกมท่ีถนัดมาบรรยาย อธิบายวิธีการเล่นให้กับผู้ท่ีสนใจ หรือสอนเทคนิค 
แปลก ๆ ในการแข่งขัน เป็นต้น 

 
ระยะเวลาการคงสถานะการเป็นนักกีฬา E-Sports 
ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการคงสถานะการเป็นนักกีฬา E-Sports ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานส่วน

บุคคล และสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ความ
พร้อมและการสนับสนุนจากครอบครัว ส่วนสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสภาวะการเติบโตทางธุรกิจของ E-Sports 
การประสบความส าเร็จในการแข่งขัน การสนับสนุนจากต้นสังกัด ความเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักเล่นเกมเป็นต้น ซึ่ง
จากเงื่อนไขข้างต้น อาจแบ่งกลุ่มผู้ท่ีเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาได้ 2 กลุ่ม 

กลุ่มแรกเข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยความต้ังใจ และมุ่งมั่นต้ังแต่เริ่มต้นว่าจะอยู่ในสายอาชีพเกี่ยวกับเกม เช่น 
กลุ่มท่ีเรียนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเกม ซึ่งกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากครอบครัวใน
การเลือกเส้นทางการเป็นนักกีฬา หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกม 

กลุ่มท่ีสองเข้าสู่เส้นทางนี้จากความรู้สึกช่ืนชอบการเล่นเกมเป็นท่ีต้ัง ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตว่าจะประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับเกม แต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันแล้วประสบความส าเร็จ มีต้นสังกัดเชิญเข้าร่วมหรือไม่คัดตัว ท าให้อยู่ใน
สถานะการเป็นนักกีฬา  

ท้ังสองกลุ่มนี้มีมุมมองท่ีแตกต่างกัน กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างมีความชัดเจนว่าจะอยู่ในสายอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับ E-Sports เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีพื้นฐานช่ืนชอบและมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างแท้จริง กลุ่มนี้
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จะอยู่ในเส้นทางของเกมในระยะเวลาท่ียาวนาน และมีมุมมองด้านอาชีพท่ีเกี่ ยวข้องกับ E-Sports ท่ีเข้มข้น 
กล่าวคือหากต้องยุติเส้นทางการเป็นนักกีฬา ก็จะมองเส้นทางอาชีพในทิศทางท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports เช่นการ
เปล่ียนไปเป็นนักพากย์ โค้ช ผู้จัดการทีม หรือถึงระดับของการลงทุนต้ังสังกัดของตนเอง ส่วนกลุ่มท่ีสองพบว่า 
ส่วนใหญ่ยังไม่ระบุถึงอนาคตว่าจะเป็นนักกีฬานานเพียงใด แต่ขี้นอยู่กับความส าเร็จในการแข่งขัน การสนับสนุน
จากต้นสังกัด และผู้สนับสนุน (sponsor) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบส่ิงท่ีแตกต่างจากกลุ่มแรก คือกลุ่มนี้หากต้อง
ยุติเส้นทางการเป็นนักกีฬา E-Sports แล้ว จะมองไปเส้นทางอาชีพท่ีหลากหลาย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ   
E-Sports เช่น ไปท างานในสาขาท่ีเรียน ขณะท่ีบางคนมีอาชีพอื่นรองรับอยู่แล้ว ดังนั้นเส้นทางการเป็นนักกีฬาของ
คนกลุ่มนี้จึงเป็นเสมือนช่องทางตอบสนองความต้องการท่ีช่ืนชอบ สร้างรายได้เสริม สร้างเกียรติภูมิของตนเอง แต่
ไม่ใช่เส้นทางหลักท่ีจะเป็นอาชีพหลักในอนาคต 

หากพิจารณาต่อไปค าถามส าคัญว่า “จะเป็นนักกีฬานานเพียงใด” ค าตอบส าคัญอยู่ท่ีเงื่อนไข 3 ประการ 
ประการแรก คือ ความนิยมของเกมท่ีตนเองแข่ง ซึ่งหมายถึง ตราบเท่าท่ีเกมท่ีตนเองถนัดหรือเป็นนักกีฬา

ยังอยู่ในความนิยม มีการจัดแข่งขันบ่อย โอกาสการอยู่ในเส้นทางอาชีพการเป็นนักกีฬาย่อมยังเป็นไปได้  
ประการท่ีสอง ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการแข่งขัน นอกจากความนิยมในตัวเกมท่ีเป็นนักกีฬาแล้ว ระดับ

ความส าเร็จของการแข่งขัน มีผลอย่างมากต่อการสนับสนุนของต้นสังกัด และความนิยมในกลุ่มนักเล่นเกม ดังนั้น
ตราบใดท่ียังประสบความส าเร็จ และเป็นท่ีช่ืนชอบในกลุ่มนักเล่นเกมแล้ว โอกาสถูกแทนท่ีด้วยนักกีฬารุ่นใหม่จะมี
ไม่มาก ท่ีส าคัญอีกประการคือ จ านวนสังกัดท่ีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการแข่งขันท่ีมีช่องว่างของศักยภาพทางธุรกิจ
ระหว่างสังกัดท่ีมีขนาดแตกต่างกัน ท าให้การได้มาซึ่งนักกีฬาท่ีมีความสามารถไม่ใช่เรื่องท่ีง่าย 

ประการท่ีสาม การประเมินตัวเองและมุมมองของตัวนักกีฬา กล่าวได้ว่าการเข้าสู่แวดวงกีฬา E-Sports 
จะท าให้นักกีฬาพบถึงความหลากหลายของเส้นทางอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบางส่วนพบว่าตนเองมีความชอบหรือ
ความถนัดในด้านอื่นมากกว่าการเป็นนักกีฬา ซึ่งมีผลท าให้หลายคนเปล่ียนเส้นทางไปท าส่ิงอื่นท่ีเกี่ยวข้องทดแทน 
อาทิ เป็นผู้บรรยายเกม โค้ช หรือผู้จัดการทีม  

ปัจจัยท้ัง 3 ประการข้างต้นจะเป็นตัวช้ีวัดส าคัญถึงระยะเวลาของการคงสถานะการเป็นนักกีฬา ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ส่วนการจะเปล่ียนแปลงเส้นทางไปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน รวมถึง
สภาพแวดล้อมดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น 

 
ปัจจัยความส าเร็จในเส้นทางการเป็นักกีฬา E-Sports 
ความส าเร็จของเส้นทางการเป็นนักกีฬา ถือเป็นเงื่อนไขประการส าคัญท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการคง

สถานะการเป็นนักกีฬา ซึ่งผลการศึกษาในกลุ่มนักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จ พบว่ามีปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ประการ 

ประการแรก อยู่ท่ีตัวนักกีฬาเอง ต้องมีวินัย มีใจรัก (passion) และมีเวลา กล่าวคือ ต้องมีเวลาซ้อม และ
ซ้อมตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ท าในส่ิงท่ีตนรัก นอกจากนี้ บางคนได้กล่าวถึงการรับฟังความเห็นของคนอื่น 
การลดอัตตา (ego) ของตัวเอง การกล้าตัดสินใจ และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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นอกจากความรับผิดชอบท่ีมีต่อ “ตัวกีฬา E-Sports” ตัวนักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จต้องมีความ
รับผิดชอบต่อองค์ประกอบของชีวิตในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีของตัวเอง เช่น การเรียน การ
ช่วยงานครอบครัว การดูแลสุขภาพร่างกาย ฯลฯ ประกอบกันไป  

ประการท่ีสอง การสนับสนุนของผู้ปกครอง พบว่ามีท้ังสนับสนุน และคัดค้าน รวมถึงตอนแรกไม่สนับสนุน 
แต่พอได้รางวัลหรือแข่งชนะก็กลับมาสนับสนุน โดยรายท่ีประสบความส าเร็จ เป็นแชมป์รายการต่าง ๆ มักพบว่ามี
ผู้ปกครองให้การสนับสนุน อาทิ การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเล่นเกมให้ การให้ก าลังใจ เป็นท่ีปรึกษาใน
การวางแผน ควบคุมเวลาการเล่นเกมให้เหมาะสม หรือมีกติการ่วมกันในครอบครัว ส าหรับผู้ปกครองท่ีไม่เห็นด้วย 
มีเหตุผลมาจากกลัวเสียการเรียน มองไม่เห็นถึงความมั่นคงในอนาคต และเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีมีความเส่ียงสูง 

ประการท่ีสาม การสนับสนุนจากต้นสังกัด เกี่ยวข้องกับระบบการฝึกซ้อมท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นระบบ   
มีการจัดตารางเวลาชัดเจน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสม ลดทอนปัญหาด้านสุขภาพ ท้ังนี้ต้นสังกัดจะให้เงินเดือน 
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักกีฬา E-Sports ในการไปร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการท่ี
พักอาศัย จ้างโค้ชมาช่วยแนะน าฝึกสอน มีการดูแลสุขภาพท้ังทางกาย และจิตใจ ท่ีส าคัญต้นสังกัดจะช่วย
ประชาสัมพันธ์ (promote) ให้เป็นท่ีรู้จัก แต่ผลท่ีตามมาจากการมีต้นสังกัดก็คือ การมีความกดดันท่ีจะต้องท า
ผลงานให้ดีอยู่เสมอ 

 
เส้นทางอาชีพภายหลังจากการเป็นนักกีฬา E-Sports 
การคงสถานะอาชีพการเป็นนักกีฬา E-Sports ยาวนานมากน้อยแตกต่างกัน ตามรายละเอียดท่ีกล่าว

ข้างต้น ขณะเดียวกันในส่วนของเส้นทางอาชีพภายหลังจากการเป็นนักกีฬา E-Sports เอง ก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขท่ีว่า 
พื้นฐาน และจุดเริ่มต้นของนักกีฬาแต่ละคนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกรอบของเส้นทางอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับ E-
Sports อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขันและนักกีฬา กับส่วนท่ีสองคือธุรกิจท่ี
เช่ือมโยงกับ E-Sports อาทิ การศึกษา อุตสาหกรรมไอที ธุรกิจร้านเกม หรือด้านการส่ือสาร เป็นต้น ซึ่งเส้นทาง
อาชีพภายหลังจากยุติการเป็นนักกีฬาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อม และพื้นฐานด้านการวางแผน หรือ
เป้าหมายของนักกีฬาแต่ละคน ซึ่งกลุ่มท่ีเข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยความต้ังใจ และมีการวางแผนอนาคต ว่าจะท างานใน
สายอาชีพเกี่ยวกับเกม กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีเลือกเรียน หรือสะสมประสบการณ์ความรู้ในอาชีพท่ีสัมพันธ์กับ E-
Sports เช่นกลุ่มท่ีเรียนด้านการพัฒนาซอฟแวร์ พัฒนาเกม หรือการบริหารจัดการธุรกิจเกม กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ท้ังอาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขัน เช่น ทีมงานและสต๊าฟโค้ช ผู้ จัดการทีม หรือ
แม้แต่การจัดต้ังเป็นกลุ่มหรือสังกัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมจากพื้นฐานความรู้ในส่ิงท่ีเรียนมา
ประยุกต์ใช้ ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้มีการวางแผนแต่เข้าสู่การเป็นนักกีฬาจากเหตุผลอื่น เช่น ความช่ืนชอบในการเล่นเกม 
ต้องการหารายได้เสริม ฯลฯ จะมีตัวเลือกในเส้นทางอาชีพท่ีน้อยกว่า   

ท้ังนี้ผลการศึกษาเมื่อผนวกรวมกับข้อมูลทุติยภูมิจากสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้สรุปถึงธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับ E-Sports เป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 อุตสาหกรรมไอที ซึ่งประกอบด้วย งานด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการไอที การตลาด 
กราฟฟิก และงานส านักงานต่าง ๆ  
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กลุ่มท่ี 2 ด้านการส่ือสาร ประกอบด้วย ผู้เผยแพร่ ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศ ผู้บรรยาย ครีเอทีฟ ทีมงาน
บันทึกภาพ งานกราฟฟิก ตัดต่อ และงานสตูดิโอ ฯลฯ 

กลุ่มท่ี 3 ด้านการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา ทีมงาน สต๊าฟโค้ช ระบบสโมสร ระบบ
ลีก งานบริหารองค์กรต่างๆ ฯลฯ 

กลุ่มท่ี 4 งานบูรณาการ ประกอบด้วย สถานศึกษา หลักสูตร ร้านเกม อะคาเดมี่ กฏกติกา ลดความ
เหล่ือมล้ า ก าหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม และการมีส่วนร่วมกับเวทีโลก  

 
2. ผลกระทบจากการเกิดและเติบโตอย่างรวดเร็วของ E-Sports ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน  
ผลกระทบเชิงลบ 
1) ด้านร่างกาย นักวิชาการมีมุมมองว่าการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น

ระยะเวลานาน ย่อมส่งผลเสียต่อสายตา โดยมีงานวิจัยของจักษุแพทย์ยืนยันว่า การใช้สายตาบนจอคอมพิวเตอร์ท่ี
ปรากฎภาพเคล่ือนไหวตลอดเวลาส่งผลให้สายตาล้า เกิดอาการสายตาส้ันเทียม ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดสายตาส้ัน
จริงในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังเป็นปัญหาต่อพัฒนาการทางร่างกาย เพราะการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะท าให้
ไม่ได้ออกก าลังกาย อาจท าให้อ้วน หรือในทางกลับกัน บางคนเล่นจนไม่กินอาหารจนผอม รวมถึงมีอาการปวด
ส่วนคอไหล่หลัง และอาจท าให้นิ้วล็อคได้ 

 
“เด็กท่ีเสพติดเกมจะมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น” 
 
อีกประการท่ีกล่าวถึงคือ ผลกระทบต่อการพัฒนาสมองส่วนคิดวิเคราะห์ ในทางการแพทย์สมองมนุษย์จะ

พัฒนาถึงอายุ 20 ปีแล้วหยุด ในช่วงวัยเด็กนี้ หากสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เมื่อโตไปสมองอาจมี
ปัญหา 

 
“อาการของสมองท่ีเสพติดเกมจะท างานคล้าย ๆ กับติดยาเสพติด ติดบุหรี่ ติดพนัน เป็นอาการ 

addictive คือการเสพติดสมองส่วนหน้าจะไม่ได้รับการพัฒนา เพราะเป็นส่วนคิดวิเคราะห์ ยับย้ังช่ังใจ การบริหาร
จัดการชีวิต ความมีเหตุมีผล ตรรกะ คนเล่นเกมสมองท่ีพัฒนาคือส่วนกลาง เค้าเรียกส่วนคันเร่ง ส่วนหน้าเรียกส่วน
เบรค สมองส่วนกลางนี้พวกใช้อารมณ์เป็นหลัก หุนหันพลันแล่น ก้าวร้าวรุนแรง สมองเด็กจะพัฒนาถึงประมาณ
อายุ 20 ถ้าส่วนใดพัฒนามากก็จะติดตัวไปส่วนใดไม่พัฒนา มันไม่รอพัฒนาตอนโต มันฝ่อ มันจะท าลายตัวมันเอง 
เพราะฉะนั้นสมองส่วนนี้ท่ีไม่ได้ใช้ในวัยท่ีสมควรจะได้ใช้ พอไปใช้ในกิจกรรมท่ีเอาความเร็วเข้าว่า สู้กันด้วย
ความเร็วความรุนแรง ตรงนี้ก็กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีต่อไปสมองส่วนนี้มีปัญหา ขาดความยับยั้งช่ังใจ มีความก้าวร้าว
รุนแรง ไม่มีตรรกะ คิดอะไรไม่เป็นเหตุเป็นผล หลายเรื่องคิดไม่ได้ด้วยตัวเอง อารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง นี่คือเรื่อง
ส าคัญท่ีสุดท่ีเราจะห่วง ร่างกายก็เรื่องนึงมันอาจจะไปพัฒนาได้ แต่ตรงนี้มันหมดเวลาคือหมดเวลา” 
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อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากต้นสังกัดสโมสร E-Sports พบว่าปัจจุบันมีการน าเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา
ดูแลนักกีฬา E-Sports เหมือนเช่นนักกีฬาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยามาคอยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย 
จึงครอบคลุมท้ังในเชิงกายภาพ และจิตใจ 

 
2) ด้านจิตใจ และอารมณ์ นักวิชาการเห็นว่า การจะเข้ามาแข่งขัน E-Sports ผู้เล่นจะต้องใช้เวลาในการ

ฝึกฝนเล่นเกมด้วยความทุ่มเทอย่างหนักมาต้ังแต่วัยเด็ก จนส่งผลต่อภาวะการติดเกม ซึ่งถือเป็นอาการทางจิตเวช
อย่างหนึ่ง คือ ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ลดความถ่ีของการเล่นเกมได้ ผู้ติดเกมจะไม่สามารถท าอย่างอื่นได้ จิตใจ
จดจ่ออยู่กับการเล่นเกม ต้องการเอาชนะ ซึ่งความต้องการเอาชนะนี้ยังไปกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น โมโห โกรธ 
หากเล่นแพ้ รวมถึงแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกขัดจังหวะเล่นเกม แม้กระท่ังกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งนักกีฬา E-
Sports บางคนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น 

 
“มันก็มีมิติของจิตใจท่ีมันเกรี้ยวกราด มันอยากจะเอาชัยชนะ มันยึดติดว่าด่านนี้ต้องผ่านให้ได้” 
“เมื่อก่อนเวลาโฟกัสกับเกม แล้วพ่อแม่มาชวนคุย เราก็จะหงุดหงิด แสดงความก้าวร้าว” 
 
ภาวะการติดเกมก่อให้เกิดผลเสียต่อการรักษาวินัย เนื่องจากผู้ติดเกมไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดเล่น

ได้ ไม่รู้จักพัก ไม่รู้จักแบ่งเวลา ท าให้ละเลยหน้าท่ีของตน ซึ่งหากเป็นเด็กและเยาวชนในวัยเรียนก็จะท าให้เสียการ
เรียนได้ ซึ่งมีท้ังหนีเรียนไปเล่นเกมหรือเพื่อไปรับจ้างเล่นเกม ในส่วนนักกีฬา E-Sports เองหลายคนยอมรับว่าต้อง
ใช้เวลาอยู่กับเกมตลอด และมีบางคนเคยหนีเรียนไปเล่นเกม 

 
“คนไม่มีเวลาก็ต้องไปจ้างคนเล่นเกมแทนเพื่อรักษาเลเวล รับจ้างเล่นเกมทีละ 600 เด็กไม่ไปโรงเรียน 

แทนท่ีจะไปโรงเรียนก็ไปรับจ้างเล่น เล่นเพื่อรักษาเลเวลให้คนท่ีจ้างไปเรียนหนังสือ” 
“ชีวิตแทบผูกติดอยู่กับการเล่นเกม บางวันยอมโดดเรียนไปเล่นเกมก็มี” 

 
ผลกระทบท่ีน่าห่วงกังวลต่อมาคือ เนื้อหาในเกม E-Sports มักมีความรุนแรง ซึ่งทุกคนท่ีให้สัมภาษณ์ 

แม้แต่หน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุน E-Sports เอง ก็ไม่เห็นด้วยกับการน าเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงมาแข่งขันกัน โดย
ต่างมองว่าจะส่งผลท าให้เด็กซึมซับความก้าวร้าว รุนแรง เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ หรือยิ่งกว่านั้น เด็กอาจ
ลอกเลียนพฤติกรรมจากเกมและน าไปใช้การด าเนินชีวิตประจ าวันจริง ๆ  

 
“80% ของเกมท่ีเขาผลิตมาฆ่าฟันกันท้ังนั้น ต่อสู้กันท้ังนั้น เพื่อเอาชนะคะคานและส่ังสม ต้องใช้ 

ค าว่าส่ังสมความเห็นแก่ตัว ส่ังสมความมุ่งมั่นเอาชนะโดยไม่แคร์ถึงจิตใจของใครท้ังส้ิน แล ะเขาก็จะมี 
ความหยาบกระด้างขึ้นมาได้” 

“เด็กย่อมซึมซับความรุนแรง ในทางจิตวิทยา เด็กจะสามารถแยกแยะ fantasy violence ได้เมื่ออายุ 13 
ปี เมื่อเขาเห็นเกมยิงกัน เด็กก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าในโลกความเป็นจริงมันท าแบบนั้นไม่ได้” 
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ดังนั้น จึงเห็นพ้องว่าควรมีการจัดเรตเกม โดยเฉพาะเกมท่ีจะน ามาแข่งขันใน E-Sports ไม่ควรเป็นเกมท่ีมี
เนื้อหารุนแรง 

 
“เมืองไทยต้องจัดเรตเกมแล้วเลือกกีฬา เลือกเกมท่ีมันเป็นกีฬา เป็นการวางแผน แต่ต้องไม่ใช่วางแผนฆ่า

คน”  
“ควรจ ากัดหน่อยว่าเกมแบบไหนบ้างถึงจะเป็น E-Sports มันไม่ใช่ว่าเกมออนไลน์ทุกเกมคือ E-Sports 

ตอนนี้ definition มันยังคลุมเครือ ควร define และ scope ให้ดี” 
 
ซึ่งในส่วนนี้ตัวแทนภาครัฐกล่าวถึงความพยายามในการควบคุม โดยมุ่งไปท่ีเด็กเล่นเกมท่ัว  ๆ ไป แต่

ส าหรับนักกีฬา E-Sports ซึ่งก าหนดอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี คิดว่าจะสามารถแยกแยะได้ โดยมีความเห็นของนักกีฬา 
E-Sports รวมถึงต้นสังกัด และผู้ปกครอง ท่ีสนับสนุนความคิดว่าเด็กสามารถแยกแยะได้ อีกท้ังความรุนแรงใน
สังคมอาจไม่ได้มาจากเกม แต่เพียงอย่างเดียว 

 
“เพราะเขากดดันหรืออะไรหรือเปล่า คือเอาจริง ๆ นะ มันมีเหมือนเด็กโรคจิต คือเก็บกดหลาย ๆ อย่าง 

บางทีมันไม่ใช่เล่นเกมแล้วจะต้องไปฆ่าคน อะไรประมาณนั้น” 
“ถ้ามันจะเลว มันเลวเอง ไม่เกี่ยวกับเกม ไม่ make sense” 
“มันจะมีเด็กเอ๋อ ๆ สักกี่คนท่ีเล่นเกมยิงแล้วถือปืนไปยิงคนอื่น เด็กรู้ว่ามันคือเกม เด็กแยกแยะได้” 
 
ขยายต่อในประเด็นนี้ เม่ือพิจารณาหากเกมที่ใช้แข่งขัน E-Sports เป็นเกมลักษณะสร้างสรรค์สังคม 

เช่น เกมฟุตบอล สร้างเมือง เกมพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ แทนเกมที่มีเนื้อหารุนแรง จะสร้างการยอมรับได้หรือไม่ 
นักวิชาการท่ีให้สัมภาษณ์ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีมีมุมมองไม่สนับสนุน E-Sports  ค่อนข้าง

รู้สึกผ่อนปรนกับปัญหา E-Sports ลงได้บ้าง หากน าเกมท่ีสร้างสรรค์ ไม่มีเนื้อหารุนแรงมาแข่งขัน แต่ก็เป็นเพียง
การลดปัญหาในมิติเดียว ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็ยังคงอยู่ อาทิ 

 
“ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมวินัย” 
“มันขาดเพียงเงื่อนไข violence แต่อย่างอื่นก็ยังกระทบอยู่” 
 
นอกจากนี้ควรพึงระวังทัศนคติของเด็กท่ีอาจมองว่า เกมแข่งขันกีฬา คือกีฬาจริง ๆ ท่ีสามารถทดแทนการ

เล่นกีฬาด้วยตนเองได้ จนหันมาเล่นเกมมากขึ้นจนไม่ได้ออกก าลังกาย 
อย่างไรก็ตาม ท้ังนักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานราชการดังข้างต้น ก็ไม่คิดว่าจะสามารถน าเกมเชิง

สร้างสรรค์มาเป็นกีฬา E-Sports แทนเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงได้จริงท้ังหมด เพราะเด็กท่ีเล่นเกมมักนิยมเกมต่อสู้ยิง
กันมากกว่าเกมวางแผนใช้ความคิด (ยกเว้นเกมแข่งฟุตบอลท่ีได้รับความนิยมอยู่) 
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3) ด้านสังคม มุมมองของนักวิชาการเห็นว่า เด็กท่ีเล่นเกมมักจะโดดเด่ียวตัวเอง ไม่สนใจปฏิสัมพันธ์หรือ
ท ากิจกรรมกับเพื่อนในชีวิตประจ าวัน ท าให้เข้าสังคมไม่เป็น และอาจมีสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับคนอื่น แม้แต่คนใน
ครอบครัว ซึ่งนักกีฬา E-Sports หลายคนยอมรับในเรื่องนี้  

ในอีกด้านหนึ่ง บางคนกลับไปแสวงหาเพื่อนทางออนไลน์ เพราะเมื่อเด็กเล่นเกมจะเข้าสู่โลกของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) แม้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีนโยบายป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดกับเด็กตาม
กฎหมายต่าง ๆ แต่เด็กท่ีเล่มเกมจะหลบเล่ียงด้วยการโกงอายุ ซึ่งเด็กท่ียังขาดวุฒิภาวะ อาจท าให้ถูกล่อลวงต่าง ๆ 
ได้จากสังคมออนไลน์ เช่น ถูกหลอกให้โอนเงิน ถูกหลอกให้เสพยาเสพติด ถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ 

 
4) การเช่ือมโยงกับปัญหาการพนัน และอาชญากรรม เป็นความห่วงใยของกลุ่มนักวิชาการ เมื่อมีการ

แข่งขันก็เกิดการพนันตามมาเช่นกีฬาอื่น ๆ แต่การพนันจาก E-Sports นั้นจะควบคุมยาก เพราะอยู่ในระบบ
ออนไลน์ นอกจากนี้ การพนันยังมาพร้อมกับระบบการซื้อ “items” และการแข่งกันเพื่อชิง “items” (อาทิ 
อัพเกรดอาวุธ เพิ่มพลัง การฟื้นฟูเยียวยาตัวเอง รวมถึงการสะสม coins)  

 
“เด็กบอกว่าในเกมมีพนันเกือบหมด 1) พนันแบบเล่นเองแล้วแทง มีให้วางเงิน เรียกว่า gambling  2) 

คนเข้าไปดูแล้วแทงเรียกว่า betting เหมือนพนันบอล 3) Items trading คือคุณต้องซื้อ items แล้วไปเส่ียงใน 
loose box เพื่อให้ได้ของท่ีแพงกว่า เข้าข่ายการพนัน พนันคือการวางเงินหรือส่ิงของมีค่าไปเส่ียงกับกิจกรรมท่ีมี
ผลลัพธ์ไม่แน่นอนเพื่อให้ได้เงินรางวัล” 

 
“items” สามารถใช้เงินจริง ๆ ซื้อ เมื่อเด็กเล่นเกมต้องการผ่านด่าน หรือต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ 

จ าเป็นจะต้องมี “items” เพียงพอ เมื่อเด็กไม่มีเงินซื้อ อาจน าไปสู่การลักขโมยตามมา 
 
 5) ด้านเศรษฐกิจ มีนักวิชาการกล่าวว่า การเติบโตของ E-Sports ยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ

ภาพรวม ได้แก่ การเสียดุลการค้า เพราะเงินจากการเล่นเกมส่วนใหญ่จะไหลไปอยู่ยังฝ่ังประเทศต้นทางท่ีเป็น
ผู้ผลิตพัฒนาเกม ประเทศท่ีเป็นผู้ซื้อ ผู้เล่น ย่อมเสียดุล ท้ังยังเป็นปัญหาในทางภาษี เพราะไม่สามารถติดตามการ
ซื้อขายในระบบออนไลน์ท่ีจะเรียกเก็บภาษีเข้ารัฐได้ 
 

“E-Sports มันเป็นการปล้นทางเศรษฐกิจ” 
“นี่คือการโจมตีทางเศรษฐกิจ นี่คือสงครามโลกครั้งท่ี 3 ซึ่งเกิดขึ้นนานแล้ว” 
“ซื้อบัตรเติมเงินเกม 50 บาทท่ีเซเว่น เด๋ียวมันไหลไปท่ีสิงคโปร์แล้ว” 
 
ผลกระทบเชิงบวก 
1) ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ หรือสร้างงาน สร้างรายได้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตพัฒนาเกม 

ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเกม นักออกแบบเกม นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบเสียง
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ประกอบ อนิเมเตอร์ โปรแกรมเมอร์ รวมถึงธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ บริษัทการรับ
ช าระเงินออนไลน์ ผู้ผลิตสินค้าจากลิขสิทธิ์เกม เครือข่ายส่ือสารโทรคมนาคม/ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อีกส่วนคือผู้
เผยแพร่/จ าหน่ายเกม ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม โค้ชเกม ผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) นักพากย์
เกม นักทดสอบรีวิวเกม และสุดท้ายคือ นักกีฬา ท่ีจะได้เงิน จากเงินเดือน ค่าเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม เงินรางวัลต่างๆ ซึ่ง
นักกีฬา E-Sports รวมถึงผู้ปกครอง กล่าวว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีสูงมาก เมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนของอาชีพอื่น ๆ 
ท่ัวไป 

 
“อุตสาหกรรมเกม (Games industry) สร้างประโยชน์มากมายให้กับเศรษฐกิจ ผลส ารวจมูลค่า Digital 

content จาก DEPA พบว่า E-Sports เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด สร้างรายได้ 20,000 ล้านต่อปี เพราะฉะนั้นถ้าดูใน
มุมเศรษฐกิจ มันสร้างประโยชน์ และอาจต่อยอดได้” 

“เราเรียนเป็น 10 ปี เงินเดือนเริ่มต้นก็ 15,000 - 20,000 บาท เด็ก Player ท่ีเล่นเกม Full Time  
เงินเดือนเริ่มต้นท่ี 50,000 บาท มากกว่าปริญญาโทอีก” 

 
2) ด้านจิตใจ อารมณ์ หากถ้าพูดถึง E-Sports ในแง่กีฬา มีงานวิจัยท่ีพบว่า ผู้เล่น E-Sports บางกลุ่ม เช่น

พวกนักกีฬาอาชีพจะมีแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีสูงกว่าคนกลุ่มอื่น มีความต้องการแข่งขันสูง จึงส่งผลให้ต้อง
พัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอด ซึ่งการพัฒนาทักษะคือส่ิงท่ีดี มีส่วนช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมั่นกับการท าบางส่ิง
บางอย่างได้ดี เกิดการเรียนรู้ มีจุดหมายท่ีต้องไปอยู่ในจุดท่ีดีกว่าเดิม การฝึกวิธีการคิดระหว่างการฝึกฝน ซึ่งตัว
นักกีฬา E-Sports เองก็กล่าวถึงผลดีในด้านนี้ไว้เช่นกัน โดยเฉพาะการฝึกวินัย การพัฒนาชุดความคิด (mindset) 
ท่ีพร้อมปรับปรุงตัวเอง แก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และความพยายาม และยังถือเป็นการผ่อนคลาย
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
“เกมก็มีข้อดี เกมท าให้ผู้เล่นรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย มีความสุข” 
 
3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักกีฬา E-Sports รวมถึงผู้ปกครอง หลายคนกล่าวตรงกันว่า การเล่นเกม

ช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพราะค าส่ัง เรื่องราว หรือเมนูต่าง ๆ ในเกมล้วนเป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการแย้งในข้อดีด้านนี้ โดยให้เหตุผลว่า มีค าศัพท์เพียงไม่กี่ค า ซ้ า  ๆ ในเกม ไม่ได้

ช่วยอะไรมากมาย 
 
“ศัพท์ในเกม เป็นค าเดิม ๆ ซ้ า ๆ Kill Them, Kill Them ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสะสมคลังค าศัพท์” 
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3. มุมมองต่อการขยายตัวของ E-Sports ว่ามีส่วนช่วยปรับปรุง พัฒนา วิถีของนักเล่นเกมให้อยู่ใน
แนวทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นส าคัญท่ีเป็นข้อถกเถียงทางสังคม คือ E-Sports ท าให้เด็กและเยาวชนติดเกมจริงหรือไม่           
ซึ่งมุมมองต่อเรื่องดังกล่าว ของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้
การสนับสนุน E-Sports เห็นว่าเป็นปัญหาท่ีไม่ได้มาจากการยกระดับ E-Sports เป็นกีฬา และเป็นปัญหาท่ีมีมาแต่
เดิม และหากไม่ส่งเสริมให้ E-Sports เป็นกีฬา ก็จะเสียโอกาสในการพัฒนาเด็กอีกกลุ่มท่ีต้ังใจเล่นเป็นกีฬา 

 
“ถ้าไม่ประกาศเป็นกีฬา ถามว่าเด็กติดเกมก็ยังติดอยู่ไหม ก็ยังติดอยู่ แทนท่ี กกท. จะได้เอาคนเก่ง ๆ เอา

อะไรต่าง ๆ ลงไปช่วยได้ ก็ไม่” 
 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ บางท่านมองว่าการติดเกมมาจากการไม่รู้จักแบ่งเวลาของเด็กเอง ซึ่งก็ไม่

แตกต่างอะไรจากความชอบอื่น ๆ เช่น ชอบดูหนัง ฟังเพลง ท่ีต่างต้องใช้เวลามากกับเรื่องเหล่านี้ ขณะท่ีต้นสังกัด 
เห็นว่านักกีฬา E-Sports กับเด็กติดเกม เป็นคนละเรื่องกัน แตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องระเบียบวินัย โดยกล่าวว่า 
เด็กติดเกมจะเล่นไปวัน ๆ ไม่มีเป้าหมาย แต่ถ้าเป็นนักกีฬาจะซ้อมเป็นช่วงเวลา ซ้อมตามแผน และมีเป้าหมาย 
ความเห็นข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนักกีฬา E-Sports ทุกคนท่ีมองว่าการเป็นนักกีฬา E-Sports 
แตกต่างจากการเป็นนักเล่นเกมท่ัว ๆ ไป อย่างชัดเจนคือ การเป็นนักกีฬา E-Sports ไม่ได้มุ่งเล่นเกมเพื่อความ
สนุก คลายเครียด เหมือนเช่นนักเล่นเกมโดยท่ัวไป แต่เป็นการเล่นแข่งขันที่เน้นผลชนะท่ีจริงจังมากขึ้น  

 
“ถ้าเป็นคนท่ีเล่นเกมเฉย ๆ อาจจะอยากแค่เล่นคลายเครียด หรือว่าเล่นเพื่อสังสรรค์กับเพื่อน ใช้เวลากับ

เพื่อนเพิ่ม แต่ถ้าเป็นนักกีฬา E-Sports จะต่างท่ีว่าเค้ามีเป้าหมายชัดเจน อยากชนะ แล้วก็ให้เวลากับเกมได้
มากกว่า” 

“แต่ละวันจะมีการตั้งโจทย์ Challenge ตัวเอง ไม่ใช่เข้าไปเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียว” 
 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ในรายละเอียดจากท้ัง 3 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่า E-Sports เป็นส่ิงท่ียกระดับนักเล่น

เกมให้อยู่ในกรอบกติกา ให้เล่นเกมอย่างถูกหลักวิธี เล่นอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีตารางเวลาอย่างชัดเจนใน
การก าหนดเวลาการฝึกซ้อม การพักผ่อน การออกก าลังกาย ซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย เช่น เพื่อการ
วางแผน การท างานเป็นทีม หรือฝึกแทคติกต่างๆ เป็นต้น    

 
“การมุ่งเข้าสู่ E-Sports คือการมุ่งเข้าสู่กติกา แต่หากไม่มี E-Sports เด็กจะมุ่งเข้าสู่เกมอย่างเดียว” 
“สมมติว่าไปแข่งรายการหนึ่งท่ีต้องเล่นท้ังวัน ถ้าผมเป็นคนร่างกายไม่แข็งแรงผมก็เล่นได้แค่แมทช์สอง

แมทช์ เราจึงต้องออกก าลังกายตลอดเวลาให้ร่างกายเราเฟิร์มและฟิต” 
 



 

106 

ความเห็นข้างต้น มีนักวิชาการบางส่วนเห็นว่าเป็นไปได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดและ
เคร่งครัด ซึ่งเด็กท่ีเล่นเกมไม่สามารถควบคุมตนเองให้เล่นอย่างถูกหลักถูกวิธีได้ทุกคน จึงจ าเป็นจะต้องมีโค้ช หรือ
ผู้ปกครองคอยก ากับให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสรรหาตัวอย่างท่ีดีท่ีประสบความส าเร็จให้คนอื่นท าตาม 
ท้ังนี้ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการเล่นเกมให้อยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสม จะต้องปราศจากเนื้อหาท่ีมีความรุนแรง 

 
“เด็กท่ีเล่น E-Sports ทุกคนต้องมีวินัย และรู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะหลุดออกนอกกรอบจากเส้นบาง  ๆ 

ระหว่างเล่นเป็นกีฬา กับเล่นแล้วมันจะถล าลึกเข้าไป ซึ่งต้องมีโค้ชคอยดูว่าเมื่อไหร่ท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน เด็กไม่มีโค้ชก็
ต้องมีผู้ปกครองท่ีคอยดูแลและรู้ว่าเมื่อไหร่ท่ีเริ่มส่งผลกระทบต่อเด็ก” 

 
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการท่ีไม่เช่ือในความแตกต่างของการเป็นนักกีฬา E-Sports กับเป็นนักเล่นเกม  

โดยให้เหตุผลว่า แม้นักกีฬา E-Sports ก าหนดไว้ว่าต้องอายุเกิน 18 ปี แต่ในความเป็นจริง เด็กฝึกหัดเล่นเกมมา
ต้ังแต่เด็ก อายุ 6-7 ขวบ และการแบ่งเวลาเล่นวันละ 4 ช่ัวโมงนั้นก็ไม่สามารถท าได้จริง เพราะการจะเป็นนักกีฬา
ได้ต้องเล่น 12 ช่ัวโมงเป็นอย่างต่ า ต้องมีเวลาซ้อม และศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาคู่แข่ง ซึ่งนักกีฬา E-Sports 
เอง ทุกคนก็ยอมรับเรื่องการใช้เวลากับเกม ยิ่งเน้นผลงาน ยิ่งต้องให้เวลากับเกมมากข้ึน 

 
“ใครจะมาบอกว่าวางแผนเล่น E-Sports วันละ 4 ช่ัวโมงแล้วไปเรียน... มันไม่ประสบความส าเร็จ มันไม่

ระดับเทพ” 
“ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตลอด ซ้อม กินข้าวก็กินหน้าคอม ถ้าไม่แบ่งเวลาดี ๆ ชีวิตจริงเสียหายแน่นอน” 
 
4. ความคิดเห็นต่อบทบาทของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในการก ากับดูแล E-Sports 

อย่างเหมาะสม 
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ถึงความเป็นมาและ

บทบาทของสมาคมฯ โดยได้รับข้อมูลว่าสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรท่ีมีท าหน้าท่ีก ากับดูแล  
E-Sports ในประเทศไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ และสมาพันธ์อีสปอร์ตเอเชีย รับผิดชอบใน
การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sports ภายในประเทศ โดยอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

แนวคิดการก่อต้ังเกิดจากการมีความพยายามท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในการพัฒนา
ซอฟท์แวร์ในเชิงพาณิชย์ แต่การน าเสนอ E-Sports เข้าไปในช่วงแรกไม่ได้รับความสนใจ จึงมาต้ังเป็นสมาคมไทย
อีสปอร์ต ปี 2556 เพื่อเข้าไปร่วมประชุมนานาชาติร่วมกับสหพันธ์อีสปอร์ต เป็นระยะเวลา 5 ปี เสมือนไปศึกษาดู
งาน โดยมีการอภิปรายร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ความรุนแรง ผลกระทบ การติดเกม จากนั้นนายกสมาคมฯ ก็ได้
ส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นระยะ เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จนสามารถผลักดันให้         
E-Sports ได้รับการรับรองเป็นกีฬา และเปล่ียนช่ือเป็นสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในปี 2560 

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ คือการค้นหานักกีฬา E-Sports มาติดทีมชาติ สมาคมฯ ยังมีหน้าท่ีในการ
ควบคุมกฎระเบียบในการแข่งขัน E-Sports หากรายการใดท่ีต้องการให้สมาคมฯ รับรอง จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่ง
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นักกีฬาท่ีแข่งขันในรายการท่ีสมาคมฯ รับรองเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดตัวติดทีมชาติ กฎระเบียบท่ีใช้ก ากับ
ท่ีส าคัญ ได้แก่ ก าหนดอายุนักกีฬาต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปี ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง และยาเสพติดใดๆ มา
เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมมารยาทในการแข่งขัน โดยเห็นว่าการมีกฎระเบียบจะช่วยส่งเสริม E-Sports ให้
ก้าวหน้าขึ้น 

 
“อะไรท่ีมีกฎระเบียบมันจะท าให้มันโตขึ้น เหมือนขับรถต้องมีใบขับข่ี ถึงจะขับได้” 

 
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐก็รับว่า เนื่องจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพิ่งจัดต้ัง

ขึ้นได้ไม่นาน จึงท าให้การก าหนดกฎเกณฑ์บางอย่างอาจยังไม่ชัดเจน ผู้พัฒนาเกม / ผู้ให้การสนับสนุนส่วนใหญ่ก็
มาจากต่างประเทศ การก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จึงท าได้ยาก ท้ังนี้การควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบก็ท าได้เพียงใน
รายการท่ีมาขอรับการรับรองจากสมาคมเท่านั้น โดยยังมีการจัดการแข่งขัน หรือการต้ังชมรม ต้ังแคมป์ฝึกสอนกัน
อีกมากท่ีไม่ได้มาขอรับการรับรอง และจัดการด้วยตัวเองโดยเสรี ซึ่งโดยมากนักกีฬาเป็นเด็ก ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
และไม่ได้เข้มงวดกับกติกาท่ีสมาคมฯ มีแต่อย่างใด ซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมาย ท่ีไม่มีบทบัญญัติควบคุม 

 
“เป็นเรื่องของเอกชน เขาจัดกันเองได้ ขาดอย่างเดียวคือความเป็น official” 
“เขาจัดกันส่วนใหญ่เขาไม่เดินมาบอกผมหรอก ไม่มีใครอยากโดนควบคุม” 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น นายกสมาคมฯ เห็นว่าต้องจัด league ขึ้นมา นักกีฬาท่ีเข้าร่วม league 

จะต้องลงทะเบียนกับสมาคมฯ และมีข้อก าหนด ให้ขออนุญาตกับทางสมาคมฯ ทุกครั้งท่ีจะไปแข่งขันตามรายการ
ต่าง ๆ ซึ่งสมาคมฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี โดยยึดระเบียบของสมาคมฯ เป็นเกณฑ์ เช่น มีเด็กต่ า
กว่า 18 ปีร่วมเล่นหรือไม่ 

 
“เมื่อห้ามคนจัดไม่ได้ เราก็ไปห้ามนักกีฬา” 
 
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของนักกีฬา ได้แก่ การฝึกซ้อม 

โภชนาการ การออกก าลังกาย การเล่นเป็นทีมเวิร์ค 
เป้าหมายของสมาคมฯ คือการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม มีแคมป์เก็บตัวนักกีฬา มี Academy มี Fitness 

มีศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลทางจิตวิทยา สอน อบรม 
 
ส าหรับแนวทางการก ากับดูแลท่ีสมาคมฯ ควรด าเนินการ นักวิชาการ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการท่ี

ไม่สนับสนุน E-Sports ได้กล่าวถึง ได้แก่ 
1) ควรท า E-Sports ให้เป็นเกมท่ีสร้างสรรค์ หรือเพื่อสุขภาวะ (healthy) สามารถเป็นงานอดิเรกได้ เช่น 

หมากล้อม หรือหมากรุก ท่ีครอบครัวสามารถใช้เกมนี้เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกันได้  
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2) ก าหนดเกมท่ีใช้ในการแข่งขัน E-Sports ในประเทศไทย และประกาศออกมาให้ชัดเจน โดยจะต้อง
เป็นเกมท่ีไม่มีเนื้อหารุนแรง 

3) ควบคุมการแข่งขัน E-Sports ในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะเกณฑ์อายุผู้สมัคร
เข้าแข่งขันจะต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปี และเกมท่ีใช้แข่งขันต้องไม่มีเนื้อหารุนแรง และควบคุมกติกาการแข่งขันเกมทุก
รายการท่ีเกิดขึ้นในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4) ควบคุมการโฆษณาในการแข่งขัน E-Sports ไม่ให้มีเนื้อหาชวนเช่ือเพื่อให้เกิดการมอมเมา เช่น การ
พนัน  

5) ควบคุมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน E-Sports ไม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมอมเมา หรือไม่เหมาะกับเด็ก
และเยาวชน เช่น เครื่องด่ืมชูก าลัง เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

6) มีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะน าการดูแลบุตรหลานในการเล่นเกมใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสม รวมถึงแนวทางการพัฒนาเป็นนักกีฬา E-Sports 

7) มีส่วนร่วมกับร้านเกมในการดูแลเด็กเล่นเกม เช่น การให้ใบประกาศกับร้านเกมท่ีมีแนวทางการช่วย
ดูแลให้เด็กเล่นเกมในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

8) สมาคมฯ ควรน านักกีฬา E-Sports อาชีพ ท่ีชนะการแข่งขัน หรือประสบความส าเร็จ มาเป็นตัวอย่าง
ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีอยากเป็นนักกีฬา E-Sports โดยส่ือสารให้เห็นถึงการไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีทุกคนจะท าได้ ต้อง
รักษาวินัยอย่างสูงในการซ้อม ฝึกฝน ตามตารางท่ีก าหนด ซึ่งครอบคลุมท้ังโภชนาการ การออกก าลังกาย การเล่น
เป็นทีมเวิร์ค รวมถึงการพักผ่อน 

9) การเผยแพร่คู่มือหรือความรู้เกี่ยวกับ E-Sports ของสมาคมฯ จะต้องมีส่วนท่ีระบุถึงแนวทางการ
ป้องกันและปกป้องเด็กและเยาวชนด้วย 

10) สมาคมฯ ควรส่ือสารให้เด็กเข้าใจว่าเด็กติดเกม กับการเป็นนักกีฬา E-Sports ไม่เหมือนกัน และการ
เป็นนักกีฬา E-Sports จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

 
5. ปัญหา ผลกระทบส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรรับทราบ และพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเข้า

สู่อาชีพนักกีฬา E-Sports หรืออาชีพอืน่ที่เก่ียวข้องกับ E-Sports 
ประเด็นนี้ มีนักวิชาการคัดค้านค าว่าเป็น “อาชีพ”  โดยให้เหตุผลว่าการเป็นอาชีพจะต้องเสียภาษี แต่เกม 

เงินอยู่ในระบบท่ีบริษัทผู้พัฒนาเกมเป็นผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถติดตามเรียกเก็บภาษีได้ และเงินไหลไปยังประเทศ
ผู้พัฒนาเกม 

 
“E-Sports จะเป็นปัญหาระดับโลก เพราะมีแนวโน้มจะเป็นการฟอกเงิน” 
“อาชีพของการเป็นทาสทางเศรษฐกิจ” 
“บริษัทเกมแทบไม่ต้องเสียภาษีเลย คุมยังไง คุมไม่ได้” 
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ส าหรับส่ิงท่ีอยากส่ือไปถึงผู้ปกครอง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนี้ สรุปได้ดังนี้ 
1) อาชีพนี้ไม่มั่นคง มีความเส่ียง ไม่คุ้มทุน สภาวะการออกจากอาชีพเร็ว ท้ังอายุท่ีเล่นได้ก็มีจ ากัดไม่เกิน 

26 ปี อาจมีบ้างท่ีผันตัวไปเป็นโค้ช แต่ก็มีไม่กี่คน และท่ีส าคัญเมื่อเกมนั้นหมดความนิยม ก็แทบหมดเส้นทางอาชีพ
ไปเลย 

 
“เกมเป็นส่ิงท่ีไม่ควรลงทุนกับอนาคตลูก เพราะลูกคุณจะเป็นแค่ end user มันมีโอกาสน้อยมากท่ีเด็ก

เล่นเกมคนหนึ่งจะเปล่ียนตัวเองไปเป็น programmer”     
“คุณดันเก่ง ROV แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเลิกเล่นกัน คุณจะเปล่ียนไปเล่นเกมอื่นได้เหรอ”   

 
 อย่างไรก็ตาม นักกีฬา E-Sports ส่วนหนึ่งแย้งว่า เส้นทางอาชีพในด้านนี้ยังเปิดกว้าง และไปต่อได้แม้จะ
อายุมากขึ้น โดยไปอยู่ในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

“สมมติว่าเราแก่ตัวไปแล้ว เล่นไม่ไหว มันก็ยังมีอาชีพท่ียังไปต่อได้ของ E-Sports อยู่ อย่างเช่น โค้ช นัก
พากย์ หรือว่าเจ้าของสังกัด มันก็ยังไปต่อได้อยู่” 

 
  2) นักเล่นเกมมีทักษะเชิงเด่ียว หรือเป็นความช านาญท่ีเรียกว่า “innate skill” ไม่สามารถประยุกต์ไป

ประกอบอาชีพอื่นได้ 
 
“สถาปนิกยังไปเป็นพิธีกรได้ นักเล่นเกมเขาจะจ้างคุณไปท างานอื่นไหม” 
 
3) วงการอาชีพนักกีฬาเป็นเหมือนพีระมิด ท่ียอดแหลม ฐานกว้าง ไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นไปถึงยอดได้ 

โดยเฉพาะ E-Sports ท่ีมีคนเล่นจ านวนมาก แต่มีนักกีฬาได้ไม่มาก และท่ีประสบความส าเร็จยิ่งมีน้อยมาก 
 
“ข้อมูลมาจากการศึกษา Meta-analysis จากคนเล่นเกมจ านวนหนึ่งล้านคน พบว่า 1-2 แสนคนเส่ียงติด

เกม 1-2,000 คนติดเกม และ 10 ในล้านท่ีจะมีอาชีพ จึงเกิดค าถามขึ้นมาว่าคนท่ีไปไม่ถึงยอดพีระมิด ใครจะเป็น
คนรับผิดชอบ” 

“ในเส้นทางนี้คนท่ีมันดีก็ดีเลย ส่วนคนท่ีไม่ถึงพีระมิดยอดเอาจริงก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ” 
 
4) ต่อเนื่องจาก 3 ข้อแรก ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าสู่อาชีพนี้จะต้องมีแผนส ารอง

การท างานในอนาคต รวมถึงต้องไม่ละท้ิงการเรียนเพื่อรองรับแผนส ารองดังกล่าว  
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“ท้ังผู้ปกครองและเด็กควรเข้าใจถึงความเส่ียง คือต้องเข้าใจว่า trend digital ปรับเปล่ียนเร็วมาก และ
ถ้าเกิดสมมติจะฝึกเป็นอาชีพอย่างเดียว แล้ว trend วันนี้มันหายไป มันก็มีความเส่ียงว่าเราได้ทุ่มเทชีวิตท้ังหมดกับ
ส่ิงนี้ไปแล้ว มันจะเหมือนถล าลึกเกินไป เราควรเตรียมการหาทักษะด้านอื่นไว้เสริมบ้าง”   

 
ซึ่งนักกีฬา E-Sports หลายคนก็ไม่ได้มองอนาคตของตัวเองในด้านนี้ไว้ระยะยาว ต้องการเพียงหารายได้

ให้ได้มากท่ีสุดในช่วงท่ีท าได้ และสุดท้ายก็จะกลับมาประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา  
 
“แผนอนาคตข้างหน้าคือ เรียนจบ ท างานในสายงานท่ีเรียนมา” 
 
5) การเป็นนักกีฬา E-Sports ท่ีขึ้นสู่ยอดพีระมิด ต้องแลกด้วยหลายอย่าง โดยเฉพาะเวลาเรียนท่ีเสียไป 

เพราะวันหนึ่งต้องซ้อมถึง 12 ช่ัวโมง ซึ่งบรรดานักกีฬา E-Sports ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องใช้เวลาส่วน
ใหญ่ไปกับเกม บางคนอาจถึงต้องดรอปเรียนเพื่อมาเป็นนักกีฬา E-Sports 

6) การก้าวเข้าสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports ย่อมมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเข้าสู่การติดเกม ซึ่งการเล่นเกมมาก ๆ มี
ผลกระทบทางร่างกายโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องสายตา อาจท าให้สายตาส้ัน เป็นโรคเกี่ยวกับจอตาท่ีเส่ือมได้เร็วกว่า
อายุท่ีควรจะเป็น หรือตาบอดตอนกลางคืน (night blindness) และยังส่งผลกระทบทางจิตใจ อารมณ์ สังคม 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

7) พ่อแม่ไม่ควรห้ามหากลูกสนใจจะเป็นนักกีฬา E-Sports แต่ควรให้ค าแนะน า เพื่อให้พิจารณาอย่าง
รอบด้าน และเสนอทางเลือกใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กมีทางเลือก 

 
6. ความคิดเห็นต่อความจ าเป็นที่จะมีการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบถึงด้านบวก ด้านลบ ของ    

E-Sports 
ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีสังคม และพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันการเล่น

เกม และควรมีการส่ือสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบถึงด้านบวก ด้านลบของ E-Sports อย่างรอบด้าน เกมมีท้ังคุณ
และโทษ ท าอย่างไรให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมอย่างถูกวิธี และไม่กลายเป็นเด็กติดเกม ซึ่งอาจส่ือสารผ่าน
ส่ือมวลชนในรูปแบบสารคดี คลิปในยูทูป หรือบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

 
“บางทีเราอาจจะต้องเอา youtuber ท่ีเด็กๆ สนใจ มาพูดในแง่มุมท่ีเป็นด้านลบอย่างนี้บ้าง เขาก็จะรู้สึก

ว่าเช่ือ แล้วรู้สึก limit ตัวเองบ้าง” 
 
อย่างไรก็ตามแต่ ไม่ใช่เพียงหน้าท่ีของครูอาจารย์ นักวิชาการ จิตแพทย์ ส่ือสารมวลชน หน่วยงานภาครัฐ

ใด ๆ เท่านั้น ในส่วนของนักกีฬาเอง โดยเฉพาะผู้ท่ีประสบความส าเร็จ ก็ควรต้องออกมาให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 
กว่าท่ีจะมาเป็นนักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จ ต้องท าอะไร และต้องเสียอะไรไปบ้าง  
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ท้ังนี้ นักวิชาการบางท่านแม้จะเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น แต่ยากท่ีจะส่ือข้อมูลในด้านลบของ E-Sports 
เพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จากผู้พัฒนาเกมท่ีมาให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ รวมถึงการ
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานรัฐก็มีผลประโยชน์และบทบาททับซ้อน อย่าง
กรณีท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ก ากับดูแลกิจการด้านกีฬา แต่มีธุรกิจของตัวเองในนามการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีมีหน้าท่ีจัดการแข่งขัน ดังนั้น การจะมาก ากับเข้มงวด หรือเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบจึงไปขัด
ผลประโยชน์ตัวเอง 

 
“หน่วยงานท่ีควรจะเป็น regulator ดันมาเป็น player ซะเอง” 
 
7. มาตรการในการดูแลปัญหา “เด็กติดเกม”  
ปัจจุบัน พบว่ามี “เด็กติดเกม” เข้ารับการบ าบัดรักษาเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีมีบุคลากรท่ีให้ความ

ช่วยเหลือมีจ านวนจ ากัด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาอย่างมากในการบ าบัดรักษา ส าหรับแนวทางการควบคุม
ป้องกันปัญหาเด็กติดเกม กล่าวได้ว่า ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจเกม และไม่มีมาตรการก ากับดูแล
โดยตรง มีเพียงกฎหมายบางฉบับท่ีเกี่ยวข้อง น ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลได้ อาทิ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนักวิชาการ
ท่านหนึ่ ง เห็นว่ าควรบูรณาการเข้ากับกฎหมายของ กระทรวง ดิ จิ ทัลเพื่ อ เศรษฐกิจและสังคม  และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก ากับดูแลการเล่นเกมและการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก โดยเห็นว่ า อย่าผลักภาระการ
ดูแลเด็กติดเกมไปให้ผู้ปกครองเพียงล าพัง ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาร่วมกัน ซึ่งในเบื้องต้น ควรให้ท้ังเด็ก
และผู้ปกครองรู้เท่าทัน (literacy) อินเทอร์เน็ต และการติดเกม 

 
“ทุกอย่างมันไม่ใช่ผู้ปกครองท าคนเดียว government ต้องมีส่วนช่วย NGO เอกชนเอง ผู้ผลิตเกมเอง

ต้องมีส่วนช่วย สภาเด็กและเยาวชนเองก็มีส่วนช่วย”  
 
ตัวแทนภาครัฐท่ีสนับสนุน E-Sports เห็นว่า ปัญหาเด็กติดเกมมีมานานแล้ว ไม่เกี่ยวกับการผลักดันให้   

E-Sports เป็นกีฬาหรือไม่ ส่ิงท่ีควรท าคือ การให้เด็กเล่นเกมภายใต้กรอบกติกา การควบคุม ท่ีเหมาะสม และ
แสวงหาตัวแบบในการปฏิบัติท่ีดี (best practice) ในการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมจากต่างประเทศมาปรับใช้ใน
สังคมไทย โดยนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในลักษณะเดียวกัน และเรียกร้องไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข และพ่อแม่ผู้ปกครอง ว่าจ าเป็นต้องเข้าใจคนเล่นเกม พื้นฐานส าคัญอยู่ท่ีครอบครัว ท่ีต้อง
เข้าใจกัน พ่อแม่ต้องไม่ห้ามเล่นเกมแบบไม่มีเหตุผล และต้องใช้จิตวิทยาในการพูดคุยกับลูก  

 
“แก้ปัญหาเด็กติดเกมต้องมีต้นแบบท่ีเหมาะสมให้เด็กดู โดยนักกีฬา E-Sports ซึ่งต่างจากเด็กติดเกม ท้ัง

แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และมีการรักษาสมดุลท้ังด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงการไม่ละ
ท้ิงการเรียน จะเป็นต้นแบบท่ีดี สอนเด็กให้เอาเป็นตัวอย่าง” 
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นอกจากนี้ ยังเรียกร้องไปยังต้นสังกัด ว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบ ในการก ากับดูแลการเล่นเกม ต้องฝึกเด็ก

เป็นนักกีฬาจริง ๆ และควรมีการขออนุญาตในการจัดแข่งอย่างถูกต้อง อยู่ภายใต้ระเบียบของสมาคมฯ อย่างไรก็
ตาม ปัญหาส าคัญในการก ากับดูแลประการหนึ่งคือ สมาคมฯ ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการไปควบคุมการจัดการ
แข่งขัน หรือการจัดต้ังสโมสร E-Sports ต่าง ๆ 

 
“ปัญหาใหญ่คือ เราไม่มีกฎ” 
 
8. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ E-Sports กลายเป็นชอ่งทางในการหารายได้ สร้างอาชีพ และความเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ  
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ พบข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจดังนี้ 
1) ควรท าให้ E-Sports เป็นเกมท่ีสร้างสรรค์ก่อน เป็นเกมท่ีสามารถเป็นงานอดิเรก สมาชิกในครอบครัว

สามารถท าร่วมกันได้ ใช้เช่ือมปฎิสัมพันธ์ในครอบครัวได้ หากสมาชิกคนใดในครอบครัวมีความถนัดหรือช่ืนชอบ  
E-Sports จริง ๆ จึงค่อยส่งเสริมอย่างจริงจังเป็นราย ๆ ไป 

2) ควรมีกองทุนเพื่อบ าบัดเด็กติดเกม โดยน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน E-Spots หรือจาก
ธุรกิจเกม เข้ามาช่วยสมทบ ในรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คล้ายๆ ภาษีบาป (sin tax) 

3) ควรใช้แนวทางแบบประเทศจีน ท่ีก ากับเข้มงวด โดยมีคณะกรรมการขึ้นมาก ากับเรตเกม ตรวจสอบ
เนื้อหา ก าหนดไม่ให้มีฉากความรุนแรง โป้เปลือย ควบคุมอายุผู้เล่น มีการเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ให้มี
การลงทะเบียนเกมด้วยเลขบัตรประชาชน และก าหนดให้มีการจ ากัดเวลา (screen time) ท่ีเหมาะสม เช่น ไม่ให้
เล่นต่อเนื่องเกิน 2 ช่ัวโมง  

 
“ต่อให้เกมสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่จีนไม่สน เพราะมันท าลายเด็กด้วย ซึ่งจีนพยายามจะสร้างประเทศ

ให้ยิ่งใหญ่ เขาจึงยอมไม่ได้ท่ีบริษัทเกมจะมาหากินกับเด็กของเขา” 
 
ดังนั้น การควบคุมจึงต้องก ากับอย่างจริงจัง และให้ธุรกิจเกมไปก ากับดูแลกันเอง (self regulatory) ด้วย 

โดยต้ังเป็นคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งจากภาคธุรกิจ ท างานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการของรัฐ  
4) ส่ือสารให้เด็กเข้าใจว่าเกมคือเกม แม้ E-Sports จะถูกยกให้เป็นกีฬา แต่ไม่สามารถทดแทนการเล่น

กีฬาจริง ๆ ได้  
5) ต้องควบคุมไปยังผู้สนับสนุน (Sponsor) การแข่งขันด้วย โดยห้ามเกี่ยวข้องกับการพนัน ห้ามเกี่ยวข้อง

กับเครื่องด่ืมชูก าลัง เช่น ไม่ให้ผลิตภัณฑ์อย่างเครื่องด่ืมชูก าลังมาสนับสนุนการเล่นเกม โดยส่ือความหมายว่า ด่ืม
แล้วเล่นเกมได้ท้ังคืน 

6) E-Sports ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม จึงต้องห้ามไม่ให้ท ากิจกรรมกับเด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปี 
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7) การควบคุมไม่ให้จัดการแข่งขันในสถานศึกษา 
8) การควบคุมโฆษณาในเกม ไม่ให้มีธุรกิจการพนัน เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
9) การวางกรอบห้ามเล่นพนันในเกม 
10) จัดระเบียบร้านเกม ก าหนดเวลาเปิดปิดท่ีเหมาะสม (ห้ามเปิด 24 ช่ัวโมง) 
11) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เช่น ควบคุมกฎระเบียบ

ในการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด และท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อน าเสนอความรู้เกี่ยวกับ E-Sports 
อย่างรอบด้าน 

12) โค้ช ต้นสังกัด E-Sports ต้องดูแลอย่างถูกหลัก มีจิตวิทยาในการให้ค าแนะน า ฝึกสอน และการวาง
แผนการแข่ง รวมถึงสอนเด็กควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญของการเป็นนักกีฬา 

13) พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องก ากับดูแลการเล่นเกมของลูกอย่างเหมะสม และมีกติการ่วมกันในครอบครัว 
14) ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ควรร่วมกันจัดเรตเกมอย่าง

ชัดเจน 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา “โครงการศึกษา E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการก ากับดูแล” ด าเนินการ 

โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ด าเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงมกราคม พ.ศ. 2562  
 
สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ 
 การวิจัยเชิงส ารวจท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายรวม 3 กลุ่มประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 13 ถึง 24 ปี จ านวน 2,155 ตัวอย่าง 2) นักกีฬา E-Sports จ านวน 404 ตัวอย่าง และ 3) พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีอายุระหว่าง 13 ถึง 24 ปี จ านวน 1,051 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่างในการ
ส ารวจท้ังส้ิน 3,610 ตัวอย่าง โดยผลการส ารวจสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  
ข้อมูลทั่วไป 

• ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของกลุ่มท่ีเป็นนักกีฬา E-Sports มีสัดส่วนผู้ท่ีอยู่ในสภาวะท้วมถึงอ้วนร้อยละ 

41.2 สูงกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปถึงร้อยละ 14.2 

• กลุ่มนักกีฬา E-Sports  มีสัดส่วนผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 32.9 สูงกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปร้อยละ 

18.5 ท านองเดียวกันสัดส่วนนักกีฬา E-Sports ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีสูงถึงร้อยละ 67.1 สูงกว่า

กลุ่มเด็กและเยาวชนทัว่ไปร้อยละ 36.3  

 
สภาพแวดล้อมและการก ากับดูแล 

• นักกีฬา E-Sports และเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ร้อยละ 98.8 และ 96.3 มีเพื่อนสนิทเล่นเกม 

จ านวนเฉล่ียคือ 6 และ 5 คน ส่วนเด็กและเยาวชนที่ไม่เล่นเกม มีเพื่อนสนิทเล่นเกมในสัดส่วนท่ีต่ ากว่า 

คือ ร้อยละ 82.3 จ านวนเฉล่ียเพื่อนสนิทท่ีเล่น 2 คน 

• นักกีฬา E-Sports และเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกม ร้อยละ 90.6 และ 86.2 มีคนในครอบครัวเล่น

เกม ส่วนเด็กและเยาวชนที่ไม่เล่นเกมมีคนในครอบครัวเล่นเกมในสัดส่วนต่ ากว่า คือร้อยละ 65.8 

• พ่อ แม่ ผู้ปกครองร้อยละ 34.3 ระบุว่าไม่ทราบว่าบุตร หลานท่ีอยู่ในการดูแลของตัวเอง ใช้เวลากับ

การเล่นเกมนานเพียงใด ท านองเดียวกันร้อยละ 32.9 ไม่ทราบว่าบุตร หลานเล่นเกมมานานเพียงใด 

และร้อยละ 30.5 ไม่ทราบ / จ าไม่ได้ว่าบุตร หลานเริ่มเล่นเกมตอนไหน 
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การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา E-Sports และความต้องการมีส่วนร่วม 

• นักกีฬา E-Sports และเด็กและเยาวชนท่ัวไปส่วนใหญ่คือร้อยละ 99.0 และ 66.0 เคยพบเห็น         

ส่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports โดยช่องทางส าคัญท่ีสร้างการรับรู้ดังกล่าว 

คือ โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค ไลน์)  

• ส่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports มีผลสร้างความต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่ม

นักกีฬา E-Sports มากท่ีสุดถึงร้อยละ 91.6 รองลงมาคือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกม ร้อยละ 53.0 

ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่เล่นเกมมีผลต่ ากว่า คือ ร้อยละ 21.5 

 
ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นเกม 

• ตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 81.2 ยังคงเล่นเกม (ผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์) ใน

ปัจจุบัน ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยเล่น และกลุ่มท่ีเคยเล่นเกมแต่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว มีเท่ากันคือ ร้อยละ 9.4 

• นักกีฬา E-Sports ใช้เวลาเล่นเกมในวันธรรมดาเฉล่ีย 3.34 ช่ัวโมง สูงกว่าเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่น

เกมประมาณ 1 ช่ัวโมงเศษ ส่วนวันหยุดนักกีฬา E-Sports ใช้เวลาเล่นเกมเพิ่มเป็น 4.24 ช่ัวโมง ขณะท่ี

เด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกมเฉล่ียประมาณ 3.10 ช่ัวโมง 

• เด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม เริ่มเล่นเกมครั้งแรกท่ีอายุเฉล่ีย 12 ปี ขณะท่ีนักกีฬา E-Sports เริ่ม

เล่นเกมครั้งแรกที่อายุเฉล่ียสูงกว่า คือ 14 ปี 

• วัตถุประสงค์หลักในการเล่นเกมของท้ัง 2 กลุ่ม คือ เล่นเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

นักกีฬา E-Sports มีเป้าหมายท่ีหลากหลายกว่า โดยเฉพาะการหารายได้จากการเล่นเกม และการเข้า

ร่วมการแข่งขัน 

• ท้ัง 2 กลุ่มเล่นเกมออนไลน์มากกว่าลักษณะอื่น โดยอุปกรณ์ท่ีนิยมเล่นมากท่ีสุดคือโทรศัพท์มือถือ แต่

กลุ่มนักกีฬา E-Sports มีสัดส่วนผู้ท่ีเล่นเกมผ่านทางคอมพิวเตอร์พีซีค่อนข้างสูงคือร้อยละ 80 

 
สถานการณ์การติดเกมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และนักกีฬา E-Sports 

• ผลการทดสอบกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ร้อยละ 9.1 อยู่ในสภาวะน่าจะติดเกม ส่วนกลุ่ม

นักกีฬา E-Sports พบว่ามีสัดส่วนท่ีต่ ากว่าคือร้อยละ 7.2 แต่เมื่อให้ประเมินตัวเอง พบว่าท้ัง 2 กลุ่ม

ประเมินว่าตัวเองติดเกมในสัดส่วนท่ีสูงกว่าผลทดสอบ โดยคิดเป็นร้อยละ 13.9 ในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนทั่วไป และร้อยละ 55.4 ในกลุ่มนักกีฬา E-Sports  

• นักกีฬา E-Sports ร้อยละ 51.0 และเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ร้อยละ 32.4 ไม่สามารถหยุด

เล่นเกมได้หรือหยุดได้ไม่ถึงวัน 



 

116 

• สัดส่วนของเด็กท่ีอยู่ในสภาวะติดเกม ในกลุ่มท่ีเล่นเกมนอกสายตาพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีสูงกว่ากลุ่มท่ี

เล่นเกมในสายตาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท านองเดียวกันสัดส่วนของเด็กท่ีอยู่ในสภาวะติดเกม ในกลุ่มท่ีพ่อ 

แม่ ผู้ปกครองไม่มีการควบคุมดูแล มีสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีพ่อ แม่ ผู้ปกครองควบคุมดูแล 

 
ผลกระทบจากการเล่นเกม 

• ผลกระทบส าคัญ 3 อันดับแรกท่ีเกิดจากการเล่นเกมของท้ัง 2 กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม 

และนักกีฬา E-Sports ไม่แตกต่างกัน คือ 1) ปัญหาเกี่ยวกับสายตา 2) ปวดหลัง ปวดเมื่อยตาม

ร่างกายในขณะเล่นเกม และ 3) เล่นเกมเพลินจนนอนดึก นอนน้อย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวพบว่าอยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง” 

 
มุมมองต่อกีฬา E-Sports และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก “การจัดการแข่งขัน E-Sports ชิงเงินรางวัล” 

• กลุ่มนักกีฬา E-Sports ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.8 มอง E-Sports ในฐานะช่องทางหารายได้ ซึ่งต่างจาก

กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไปท่ีเล่นเกม ท่ีเกินครึ่งคือร้อยละ 54.8 มองว่า E-Sports เป็นเพียงกิจกรรม

เพื่อความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง 

• พ่อ แม่ ผู้ปกครองเพียงร้อยละ 26.2 ท่ีรู้จัก E-Sports ซึ่งกลุ่มนี้ร้อยละ 56.7 มองว่าเป็นเพียงกิจกรรม

เพื่อความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง 

• ผลของ “การจัดการแข่งขัน E-Sports ชิงเงินรางวัล” ต่อการกระตุ้นความรู้สึกในด้าน 1) อยากเล่น

เกม ใช้เวลากับเกมมากขึ้น 2) อยากหารายได้ 3) อยากเป็นนักกีฬาอาชีพ และ 4) อยากท างานท่ี

เกี่ยวข้องกับ E-Sports ในกลุ่มนักกีฬา อยู่ในระดับปานกลาง มากกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่น

เกมท่ีอยู่ในระดับน้อย 

• กลุ่มผู้ปกครองประเมินว่าการจัดการแข่งขันดังกล่าว มีส่วนกระตุ้นความรู้สึกท้ัง 4 ด้าน ในระดับ    

ปานกลาง 

• ผลต่อการกระตุ้นความรู้สึกต่อเกม มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น “หากมีโอกาสได้รับชมการแข่งขัน” ท้ังกลุ่ม

เด็กและเยาวชนทั่วไปและกลุ่มนักกีฬา E-Sports 

• พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่ีรู้จัก E-Sports ร้อยละ 44.7 จะสนับสนุนหากบุตร หลาน เข้าร่วมแข่งขัน E-

Sports ตามรายการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ขณะท่ีร้อยละ 41.5 จะสนับสนุนหากบุตร หลานสมัครเป็นสมาชิก

ชมรม E-Sports ในสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามร้อยละ 65.5 ยังไม่แน่ใจจะสนับสนุนให้เป็น

นักกีฬา E-Sports อาชีพหรือไม่ 
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ประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขัน ผลกระทบ และการวางแผนอนาคต 

• ตัวอย่างกลุ่มนักกีฬา E-Sports ส่วนใหญ่คือร้อยละ 99.5 เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน E-

Sports เฉล่ีย 3 รายการในปี 2561 โดยร้อยละ 28.1 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ขณะท่ีร้อยละ 

55.7 ครอบครัวไม่สนับสนุนไม่คัดค้าน 

• เปรียบเทียบระหว่างช่วงท่ีเล่นเกมเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน กับการเป็นนักกีฬา การเปล่ียนแปลงท่ี

เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ การใช้เวลากับเกม โดยกลุ่มนักกีฬา E-Sports อาชีพร้อยละ 86.9 ใช้เวลา      

กับเกมเพิ่มมากขึ้นเฉล่ียเกือบ 3 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนนักกีฬา E-Sports สมัครเล่น / กึ่งอาชีพร้อยละ 

53.4 ใช้เวลาเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 2 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนการเปล่ียนด้านอื่น ๆ พบว่ามีในสัดส่วนท่ีต่ ากว่า  

• กลุ่มนักกีฬา E-Sports อาชีพ มีรายได้จากหลายช่องทาง แต่ช่องทางหลักคือ เงินเดือน / ค่าตอบแทน

จากต้นสังกัด รองลงมาคือรายได้จากเงินรางวัลจากการแข่งขัน ท้ังนี้เมื่อประมาณรายได้จาก           

ทุกช่องแล้วพบว่าเฉล่ียอยู่ท่ี 17,495 บาทต่อเดือน 

• ผลดีท่ีได้รับจากการเป็นนักกีฬา E-Sports อันดับแรกคือ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น 

ภาษา การคิดวิเคราะห์ การวางแผน ฯลฯ รองลงมาคือ ได้เพื่อนใหม่ ท่ีมีความสนใจคล้ายกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่านักกีฬาอาชีพเป็นกลุ่มท่ีรับรู้ถึงผลดีจากการเป็นนักกีฬา E-Sports สูงกว่ากลุ่มท่ี

เป็นนักกีฬาสมัครเล่น / กึ่งอาชีพ เช่น การเรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบต่อทีม 

• กลุ่มนักกีฬา E-Sports สมัครเล่น / กึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 80.9 มีความสนใจจะพัฒนาตัวเอง

ไปสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพแบบเต็มตัว 

• นักกีฬา E-Sports อาชีพร้อยละ 45.8 จะแข่งไปเรื่อยๆ จนแข่งไม่ไหว ขณะท่ีร้อยละ 20.6 ยังไม่ได้คิด 

/ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพนานเพียงใด 

• นักกีฬา E-Sports อาชีพ เกือบครึ่งคือร้อยละ 46.7 ยังไม่มีแผนหลังยุติอาชีพนักกีฬา ขณะท่ีร้อยละ 

16.8 มีแผนจะเปล่ียนไปท าอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports อาทิ โค้ช ผู้จัดการทีม โปรเจ็ค

เมเนเจอร์ และร้อยละ 30.8 มีแผนจะเปล่ียนไปท าอาชีพอื่น ตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

 
 
ความคิดเห็นต่อมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 

• กลุ่มนักกีฬา E-Sports ร้อยละ 52.7 และกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเคยเล่นเกมร้อยละ 57.1 เห็นว่าการ

ติดเกมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข 
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• แนวทางหรือมาตรการส าคัญ 2 อันดับแรก ท่ีน่าจะมีผลต่อการแก้ไขปัญหามากท่ีสุดในความเห็นของ

ท้ัง 2 กลุ่มคือ 1) พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องคอยก ากับดูแล ก าหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสมให้กับลูก 2) ควรมี

การส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

• ส่ิงส าคัญท่ีจะมีส่วนช่วยลดทอนปัญหาการติดเกมในความคิดของท้ัง 2 กลุ่มคือ การรู้จักแบ่งเวลา มี

ความรับผิดชอบ รวมถึงต้องควบคุมตัวเองของเด็กและเยาวชน 

• แนวทางปฏิบัติของพ่อ แม่ ผู้ปกครองท่ีคิดว่าจะใช้ หากบุตรหลานติดเกม คือการท าข้อตกลงกับลูก 

เช่น ดูผลการเรียน ก าหนดเวลาเล่น และสนับสนุนให้ท ากิจกรรมอื่น ๆ แทนการเล่นเกม ส่วน

มาตรการจากทางภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีคิดว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหา คือ การควบคุม เวลา

เปิด ปิดของร้านเกม และการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบของการติดเกม 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จุดเร่ิมต้นและช่องทางการเข้าสู่เส้นทางนักกีฬา E-Sports 

1) ประกาศคัดตัวนักกีฬาเพื่อเข้าสังกัด  
2) ระบบแมวมองนักกีฬา เพื่อหานักกีฬาท่ีมีความสามารถเพื่อเข้าสังกัด  
3) เลือกนักกีฬา จากจ านวนยอด follower หรือจ านวนผู้ติดตามผลงาน 

 
ระยะเวลาการคงสถานะการเป็นนักกีฬา E-Sports 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ 
ประการแรก คือ ความนิยมของเกมท่ีตนเองแข่ง ซึ่งหมายถึง ตราบเท่าท่ีเกมท่ีตนเองถนัดหรือเป็นนักกีฬา

ยังอยู่ในความนิยม มีการจัดแข่งขันบ่อย โอกาสการอยู่ในเส้นทางอาชีพการเป็นนักกีฬาย่อมยังเป็นไปได้  
ประการท่ีสอง ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการแข่งขัน และความนิยมในกลุ่มผู้ชม  
ประการท่ีสาม การประเมินตัวเองและมุมมองของตัวนักกีฬา  

 
ปัจจัยความส าเร็จในเส้นทางการเป็นนักกีฬา E-Sports 

ความส าเร็จของเส้นทางการเป็นนักกีฬา ถือเป็นเงื่อนไขประการส าคัญท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการคง
สถานะการเป็นนักกีฬา ซึ่งพบว่ามีปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ประการ 

ประการแรก ตัวนักกีฬาเอง ต้องมีวินัย มีใจรัก (passion) และมีเวลา กล่าวคือ ต้องมีเวลาซ้อม และซ้อม
ตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ท าในส่ิงท่ีตนรัก รวมถึงการเป็นคนท่ีรู้จักรับฟังความเห็นของคนอื่น การลดอัตตา 
(ego) ของตัวเอง การกล้าตัดสินใจ และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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นอกจากนี้ ตัวนักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์ประกอบของชีวิตในด้านต่าง ๆ 
อย่างสมดุลย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีของตัวเอง เช่น การเรียน การช่วยงานครอบครัว การดูแลสุขภาพร่างกาย ฯลฯ 
ประกอบกันไป  

ประการท่ีสอง การสนับสนุนของผู้ปกครอง อาทิ การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเล่นเกมให ้การให้
ก าลังใจ เป็นท่ีปรึกษาในการวางแผน ควบคุมเวลาการเล่นเกมให้เหมาะสม หรือมีกติการ่วมกันในครอบครัว  

ประการท่ีสาม การสนับสนุนจากต้นสังกัด  
 

เส้นทางอาชีพภายหลังจากการเป็นนักกีฬา E-Sports 
เส้นทางอาชีพภายหลังจากยุติการเป็นนักกีฬาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อม และพื้นฐานด้าน

การวางแผน หรือเป้าหมายของนักกีฬาแต่ละคน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ศึกษาเมื่อผนวกรวมกับข้อมูล  
ทุติยภูมิจากสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย สามารถสรุปถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports ท่ีสามารถเป็น
เส้นทางอาชีพ เมื่อเลิกเป็นนักกีฬาได้ 4 กลุ่มดังนี้ 

1 อุตสาหกรรมไอที อาทิ งานด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการไอที การตลาด กราฟฟิก  
2 ด้านการส่ือสาร อาทิ ผู้เผยแพร่ ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศ ผู้บรรยาย ครีเอทีฟ ทีมงานบันทึกภาพ งาน

กราฟฟิก ตัดต่อ และงานสตูดิโอ ฯลฯ 
3 ด้านการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้จัดการแข่งขัน ทีมงาน สต๊าฟโค้ช ระบบสโมสร ระบบลีก งานบริหาร

องค์กรต่าง ๆ ฯลฯ 
4 งานบูรณาการ ประกอบด้วย สถานศึกษา หลักสูตร ร้านเกม อะคาเดมี่ กฏกติกา ลดความเหล่ือมล้ า 

ก าหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม และการมีส่วนร่วมกับเวทีโลก 
 
ผลกระทบจากการเกิดและเติบโตอย่างรวดเร็วของ E-Sports ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน  

ผลกระทบเชิงลบ 
1) ผลกระทบทางร่างกาย เช่น สายตาล้า เกิดอาการสายตาส้ันเทียม ปัญหาพัฒนาการทางร่างกาย จาก

การไม่ได้ออกก าลังกาย หรือไม่กินอาหาร รวมถึงมีอาการปวดส่วนคอไหล่หลัง และนิ้วล็อค 
2) ผลกระทบต่อการพัฒนาสมองส่วนคิดวิเคราะห์ ในทางการแพทย์สมองมนุษย์จะพัฒนาถึงอายุ 20 ปี

แล้วหยุด ในช่วงวัยเด็กนี้ หากสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เมื่อโตไปสมองอาจมีปัญหา 
3) ด้านจิตใจ และอารมณ์ เช่น สภาวะการติดเกม สภาวะการต้องการเอาชนะ ซึ่งมีส่วนกระตุ้นอารมณ์

ทางลบ เช่น โมโห โกรธ หากเล่นแพ้ รวมถึงแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกขัดจังหวะเล่นเกม หรือแม้แต่การซึมซับ
ความก้าวร้าว รุนแรง เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเล่นเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรง 

4) ภาวะการติดเกมก่อให้เกิดผลเสียต่อการรักษาวินัย เนื่องจากผู้ติดไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดเล่น
ได้ ท าให้ละเลยหน้าท่ีท่ีต้องท า เช่น การเรียน 

5) เด็กท่ีเล่นเกมมักจะโดดเด่ียวตัวเอง ไม่สนใจปฏิสัมพันธ์หรือท ากิจกรรมกับเพื่อนในชีวิตประจ าวัน ท า
ให้เข้าสังคมไม่เป็น และอาจมีสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับคนอื่น แม้แต่คนในครอบครัว 
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6) โอกาสการถูกล่อลวงต่าง ๆ ได้จากสังคมออนไลน์ เช่น ถูกหลอกให้โอนเงิน ถูกหลอกให้เสพยาเสพติด 
ถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ 

7) การเช่ือมโยงกับปัญหาการพนัน และอาชญากรรม  
8) ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ E-Sports ยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม ได้แก่ การเสีย

ดุลการค้า เพราะเงินจากการเล่นเกมส่วนใหญ่จะไหลไปอยู่ยังฝ่ังประเทศต้นทางท่ีเป็นผู้ผลิตพัฒนาเกม ประเทศท่ี
เป็นผู้ซื้อ ผู้เล่น ย่อมเสียดุล ท้ังยังเป็นปัญหาในทางภาษี เพราะไม่สามารถติดตามการซื้อขายในระบบออนไลน์ท่ีจะ
เรียกเก็บภาษีเข้ารัฐได้ 

ผลกระทบเชิงบวก 
1) ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ หรือสร้างงาน สร้างรายได้  
2) ด้านจิตใจ อารมณ์ เช่น พวกนักกีฬาอาชีพจะมีแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีสูงกว่าคนกลุ่มอื่น มีความ

ต้องการแข่งขันสูง ส่งผลให้ต้องพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอด โดยเฉพาะการฝึกวินัย การพัฒนาชุดความคิด 
(mindset) ท่ีพร้อมปรับปรุงตัวเอง แก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ และความพยายาม และยังถือเป็นการผ่อนคลายส าหรับเด็กและเยาวชน 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักกีฬา E-Sports รวมถึงผู้ปกครอง หลายคนกล่าวตรงกันว่า การเล่นเกม
ช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพราะค าส่ัง เรื่องราว หรือเมนูต่าง ๆ ในเกมล้วนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
การขยายตัวของ E-Sports กับการปรับปรุง พัฒนา วิถีของนักเล่นเกมให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ผลการส ารวจพบว่า มุมมองของผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้นสังกัด และตัวนักกีฬา 
E-Sports ให้ความเห็นด้านบวกในการยกระดับ E-Sports ใหเ้ป็นกีฬาชนิดหนึ่ง สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัญหาการติดเกมไม่ได้มีเหตุผลมาจากการยกระดับ E-Sports เป็นกีฬา และเป็นปัญหาท่ีมีมาแต่เดิม 
และหากไม่ส่งเสริมให้ E-Sports เป็นกีฬา ก็จะเสียโอกาสในการพัฒนาเด็กอีกกลุ่มท่ีต้ังใจเล่นเป็นกีฬา ปัญหา
ส าคัญของการติดเกม มาจากเรื่องการแบ่งเวลาของเด็กและเยาวชน ไม่แตกต่างไปจากการท ากิจกรรมประเภทอื่น  

2) E-Sports เป็นช่องทางให้เกิดการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ มีเป้าหมายชัดเจน  
3) E-Sports เป็นการยกระดับผู้เล่นเกมให้อยู่ในกรอบกติกา ให้เล่นเกมอย่างถูกหลักวิธี เล่นอย่างมี

ระเบียบแบบแผน โดยมีตารางเวลาอย่างชัดเจนในการก าหนดเวลาการฝึกซ้อม การพักผ่อน การออกก าลังกาย ซึ่ง
การฝึกซ้อมก็เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 

 
 

ความคิดเห็นต่อบทบาทของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในการก ากับดูแล E-Sports  
ส าหรับแนวทางการก ากับดูแลท่ีสมาคมฯ ควรด าเนินการ นักวิชาการ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการท่ี

ไม่สนับสนุน E-Sports ได้กล่าวถึง ได้แก่ 
1) ควรท า E-Sports ให้เป็นเกมท่ีสร้างสรรค์ หรือเพื่อสุขภาวะ (healthy) สามารถเป็นงานอดิเรกได้  
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2) ก าหนดเกมท่ีใช้ในการแข่งขัน E-Sports ในประเทศไทย และประกาศออกมาให้ชัดเจน โดยจะต้อง
เป็นเกมท่ีไม่มีเนื้อหารุนแรง 

3) ควบคุมการแข่งขัน E-Sports ในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะเกณฑ์อายุผู้สมัคร
เข้าแข่งขันจะต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปี และควบคุมกติกาการแข่งขันเกมทุกรายการท่ีเกิดขึ้นในประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

4) ควบคุมการโฆษณาในการแข่งขัน E-Sports ไม่ให้มีเนื้อหาชวนเช่ือให้เกิดการมอมเมา เช่น การพนัน  
5) ควบคุมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน E-Sports ไม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมอมเมา หรือไม่เหมาะกับเด็ก

และเยาวชน เช่น เครื่องด่ืมชูก าลัง เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
6) มีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะน าการดูแลบุตรหลานในการเล่นเกมใน

ขอบเขตท่ีเหมาะสม รวมถึงแนวทางการพัฒนาเป็นนักกีฬา E-Sports 
7) มีส่วนร่วมกับร้านเกมในการดูแลเด็กเล่นเกม เช่น การให้ใบประกาศกับร้านเกมท่ีมีแนวทางการช่วย

ดูแลให้เด็กเล่นเกมในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
8) สมาคมฯ ควรน านักกีฬา E-Sports อาชีพ ท่ีชนะการแข่งขัน หรือประสบความส าเร็จ มาเป็นตัวอย่าง

ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีอยากเป็นนักกีฬา E-Sports โดยส่ือสารให้เห็นถึงการไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีทุกคนจะท าได้ ต้อง
รักษาวินัยอย่างสูงในการซ้อม ฝึกฝน ตามตารางท่ีก าหนด ซึ่งครอบคลุมท้ังโภชนาการ การออกก าลังกาย การเล่น
เป็นทีมเวิร์ค รวมถึงการพักผ่อน 

9) การเผยแพร่คู่มือหรือความรู้เกี่ยวกับ E-Sports ของสมาคมฯ จะต้องมีส่วนท่ีระบุถึงแนวทางการ
ป้องกันและปกป้องเด็กและเยาวชนด้วย 

10) สมาคมฯ ควรส่ือสารให้เด็กเข้าใจว่าเด็กติดเกม กับการเป็นนักกีฬา E-Sports ไม่เหมือนกัน และการ
เป็นนักกีฬา E-Sports จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร 
 
ปัญหา ผลกระทบส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรรับทราบ ก่อนตัดสินใจเข้าสูอ่าชีพนักกีฬา E-Sports  

ประเด็นนี้ มีนักวิชาการคัดค้านค าว่าเป็น “อาชีพ”  โดยให้เหตุผลว่าการเป็นอาชีพจะต้องเสียภาษี แต่เกม 
เงินอยู่ในระบบท่ีบริษัทผู้พัฒนาเกมเป็นผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถติดตามเรียกเก็บภาษีได้ และเงินไหลไปยังประเทศ
ผู้พัฒนาเกม ส าหรับส่ิงท่ีอยากส่ือไปถึงผู้ปกครอง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนี้ สรุปได้ดังนี้ 

1) อาชีพนี้ไม่มั่นคง มีความเส่ียง ไม่คุ้มทุน สภาวะการออกจากอาชีพเร็ว ท้ังอายุท่ีเล่นได้ก็มีจ ากัดไม่เกิน 
26 ปี อาจมีบ้างท่ีผันตัวไปเป็นโค้ช แต่ก็มีไม่กี่คน และท่ีส าคัญเมื่อเกมนั้นหมดความนิยม ก็แทบหมดเส้นทางอาชีพ
ไปเลย 

2) นักเล่นเกมมีทักษะเชิงเด่ียว หรือเป็นความช านาญท่ีเรียกว่า “innate skill” ไม่สามารถประยุกต์ไป
ประกอบอาชีพอื่นได้ 

3) วงการอาชีพนักกีฬา E-Sports เป็นเหมือนพีระมิด มีนักกีฬาได้ไม่มาก และท่ีประสบความส าเร็จยิ่งมี
น้อยมาก 



 

122 

4) ต่อเนื่องจาก 3 ข้อแรก ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าสู่อาชีพนี้จะต้องมีแผนส ารอง
การท างานในอนาคต รวมถึงต้องไม่ละท้ิงการเรียนเพื่อรองรับแผนส ารองดังกล่าว  

5) การเป็นนักกีฬา E-Sports ท่ีขึ้นสู่ยอดพีระมิด ต้องแลกด้วยหลายอย่าง โดยเฉพาะเวลาเรียนท่ีเสียไป  
6) การก้าวเข้าสู่นักกีฬา E-Sports ย่อมมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเข้าสู่การติดเกม ซึ่งการเล่นเกมมาก ๆ มี

ผลกระทบทางร่างกายโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องสายตา อาจท าให้สายตาส้ัน เป็นโรคเกี่ยวกับจอตาท่ีเส่ือมได้เร็วกว่า
อายุท่ีควรจะเป็น หรือตาบอดตอนกลางคืน (night blindness) และยังส่งผลกระทบทางจิตใจ อารมณ์ สังคม 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

7) พ่อแม่ไม่ควรห้ามหากลูกสนใจจะเป็นนักกีฬา E-Sports แต่ควรให้ค าแนะน า เพื่อให้พิจารณาอย่าง
รอบด้าน และเสนอทางเลือกใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กมีทางเลือก 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับตัวเพื่อให้ E-Sports กลายเป็นช่องทางในการหารายได้ สร้างอาชีพ และความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ 

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ พบข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจดังนี้ 
1) ควรท าให้ E-Sports เป็นเกมท่ีสร้างสรรค์ก่อน เป็นเกมท่ีสามารถเป็นงานอดิเรก สมาชิกในครอบครัว

สามารถท าร่วมกันได้ ใช้เช่ือมปฎิสัมพันธ์ในครอบครัวได้ หากสมาชิกคนใดในครอบครัวมีความถนัดหรือช่ืนชอบ   
E-Sports จริง ๆ จึงค่อยส่งเสริมอย่างจริงจังเป็นราย ๆ ไป 

2) ควรมีกองทุนเพื่อบ าบัดเด็กติดเกม โดยน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน E-Spots หรือจาก
ธุรกิจเกม เข้ามาช่วยสมทบ ในรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คล้าย ๆ ภาษีบาป (sin tax) 

3) ควรใช้แนวทางก ากับดูแลท่ีเข้มงวด มีคณะกรรมการขึ้นมาก ากับเรตเกม ตรวจสอบเนื้อหา ก าหนด
ไม่ให้มีฉากความรุนแรง โป้เปลือย ควบคุมอายุผู้เล่น มีการเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ให้มีการลงทะเบียน
เกมด้วยเลขบัตรประชาชน และก าหนดให้มีการจ ากัดเวลา (screen time) ท่ีเหมาะสม เช่น ไม่ให้เล่นต่อเนื่องเกิน 
2 ช่ัวโมง 

4) ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล และให้ธุรกิจเกมไปก ากับดูแลกันเอง (self regulatory) ด้วย โดยต้ัง

เป็นคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งจากภาคธุรกิจ ท างานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการของรัฐ  

4) ส่ือสารให้เด็กเข้าใจว่าเกมคือเกม แม้ E-Sports จะถูกยกให้เป็นกีฬา แต่ไม่สามารถทดแทนการเล่น

กีฬาจริง ๆ ได้  

5) ต้องควบคุมไปยังผู้สนับสนุน (Sponsor) การแข่งขันด้วย โดยห้ามเกี่ยวข้องกับการพนัน ห้ามเกี่ยวข้อง

กับเครื่องด่ืมชูก าลัง  

6) ห้ามไม่ให้ท ากิจกรรมกับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

7) การควบคุมไม่ให้จัดการแข่งขันในสถานศึกษา 

8) การควบคุมโฆษณาในเกม ไม่ให้มีธุรกิจการพนัน เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 

9) การวางกรอบห้ามเล่นพนันในเกม 
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10) จัดระเบียบร้านเกม ก าหนดเวลาเปิดปิดท่ีเหมาะสม (ห้ามเปิด 24 ช่ัวโมง) 

11) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เช่น ควบคุมกฎระเบียบ

ในการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด และท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อน าเสนอความรู้เกี่ยวกับ E-Sports 

อย่างรอบด้าน 

12) โค้ช ต้นสังกัด E-Sports ต้องดูแลอย่างถูกหลัก มีจิตวิทยาในการให้ค าแนะน า ฝึกสอน และการวาง

แผนการแข่ง รวมถึงสอนเด็กควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญของการเป็นนักกีฬา 

13) พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องก ากับดูแลการเล่นเกมของลูกอย่างเหมะสม และมีกติการ่วมกันในครอบครัว 

14) ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ควรร่วมกันจัดเรตเกมอย่าง
ชัดเจน 
 
อภิปรายผล 
 
 การเล่นเกม สภาวะการติดเกมของเด็กและเยาวชน และผลกระทบ 

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างท่ีเป็นเด็กและเยาวชนสูงถึงร้อยละ 80 เล่นเกม (ผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์) 
ซึ่งเวลาท่ีหมดไปกับการเล่นเกมเฉล่ียวันธรรมดา 2 ช่ัวโมงเศษ (สูงสุด 12 ช่ัวโมง) ขณะท่ีวันหยุด 3 ช่ัวโมงเศษ 
(สูงสุด 19 ช่ัวโมง)  

จากตัวเลขเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกมร้อยละ 80 เมื่อให้ตัวอย่างกลุ่มนี้ท าแบบทดสอบการติดเกม พบว่า
ร้อยละ 9 ถือว่าอยู่ในสภาวะน่าจะติดเกม ขณะท่ีร้อยละ 15 ผลการประเมินพบว่าเป็นกลุ่มท่ีคล่ังไคล้เกม หรือกลุ่ม
ท่ีเริ่มมีปัญหา ซึ่งพิจารณาได้ว่ากลุ่มนี้หากไม่มีการก ากับดูแลท่ีดี มีโอกาสท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นคนติดเกมได้ 
อย่างไรก็ตามข้อสังเกตส าคัญท่ีควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาควบคู่กัน คือการประเมินสภาวะการติดเกมของตัวเด็ก
และเยาวชนเอง ซึ่งพบว่ามีทิศทางท่ีเพิ่มสูงขึ้นกว่าตัวเลขจากการประเมินด้วยแบบทดสอบ ท้ังนี้มีถึงร้อยละ 14 ท่ี
ประเมินว่าตัวเองติดเกม ขณะท่ีอีกร้อยละ 31 ยังไม่แน่ใจ นอกจากนี้ตัวอย่างกลุ่มนี้ถึงประมาณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 
32 ยังอยู่ในกลุ่มท่ีไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ หรือหยุดได้อย่างมากไม่ถึง 1 วัน หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องเล่นเกมทุก
วัน 

จากสถานการณ์ข้างต้นหากพิจารณาถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย สุขภาพ พัฒนาการ (ทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์) และสังคม ข้อมูลการส ารวจแสดงให้เห็นว่า ตัวอย่ างเด็กท่ีเล่นเกมในปัจจุบันระหว่าง     
ร้อยละ 42 จนถึงร้อยละ 92 ได้รับผลกระทบจากการเล่นเกม โดยท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกาย คือ สายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า และอาการปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะเล่นเกม    
ท่ีน่าพิจารณาก็คือ สัดส่วนของเด็กและเยาวชนท่ีระบุว่าประสบปัญหาดังกล่าวในระดับ “ค่อนข้างมากถึงมาก” มี
สูงถึงร้อยละ 31 และร้อยละ 20  
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 ผลการศึกษายังพบว่าเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกมบางส่วน มีพฤติกรรมท่ีอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะ
ยาวได้ เช่น การเล่นเกมเพลินจนท าให้นอนดึก นอนน้อย การลืมกินอาหารหรือกินไม่ครบ 3 มื้อ รวมถึงการกิน
ขนม ของขบเค้ียว ในขณะเล่นเกม ซึ่งตัวเลขจากการส ารวจพบอยู่ระหว่างร้อยละ 70 ถึง 87 
 ความรับผิดชอบ และการแบ่งเวลาเป็นปัญหาท่ีพบในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เล่นเกม ไม่น้อยเช่นกัน คืออยู่
ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 63  โดยร้อยละ 62 ระบุว่ามีสมาธิกับการเรียน หรือการท างานท่ีลดลง ขณะท่ีร้อยละ 63 
เล่นเกมจนลืมท าการบ้าน รายงานหรืองานท่ีต้องสะสาง และร้อยละ 50 ขาดเรียน ขาดงาน หรือไปสายเนื่องจาก
เล่นเกมดึก  
 ส่วนปัญหาด้านสังคม คือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกมร้อยละ 61 มีเวลาท่ีท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
น้อยลง ขณะท่ีร้อยละ 63 มีเวลาท ากิจกรรมกับครอบครัวน้อยลง ส าหรับปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ พบว่า   
ร้อยละ 68 รู้สึกว่าตนเองโกรธ หรือหงุดหงิดง่ายข้ึน ขณะท่ีร้อยละ 75 รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสีย เมื่อเล่นเกมไม่ชนะ  

ข้อมูลจากผลส ารวจท่ีปรากฎเป็นเสมือนการตอกย้ า ความเห็นจากนักวิชาการหลายท่านท่ีแสดงความ
กังวลใจต่อปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเล่นเกมเกินขอบเขตท่ีเหมาะสม ซึ่งสถานการณ์ท้ังหมดท่ี
กล่าวถึง เป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยให้สังคมหันมาให้ความใส่ใจกับปัญหาการเล่นเกมในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้
มากขึ้น 
 ผลการส ารวจต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่า สถานการณ์การเล่นเกมและผลกระทบข้างต้น มีส่วนเขื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมตัวเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ดังท่ีพบว่า 
 1.1 เด็กและเยาวชนปัจจุบันแวดล้อมไปด้วยบุคคลใกล้ชิดท่ีเล่นเกม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือคนใน
ครอบครัว สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีส่วนส่งเสริมโดยตรงกับการเรียนรู้ การซึมซับ จนท าให้เกมกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีการด าเนินชีวิต ดังท่ีพบว่าเด็กและเยาวชนถึงประมาณ 1 ใน 3 ไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ต้องเล่นทุกวัน 
 1.2 ความตระหนักของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ข้อมูลจากการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงการใส่ใจต่อพฤติกรรม
การเล่นเกมของบุตรหลานว่ายังมีน้อย ท้ังการรับรู้ต่อพฤติกรรมการเล่น ตลอดจนการก ากับดูแล ดังจะพบว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองจ านวนไม่น้อยท่ีปล่อยให้ลูกเล่นเกมตามอิสระ 
 1.3 ความเท่าทันของพ่อ แม่ ผู้ปกครองต่อสถานการณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมยังมีจ ากัด ดังท่ีผลส ารวจพบว่า
มีเพียงประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้นท่ีรู้จัก E-Sports ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองบางส่วนยังมองไม่เห็นถึง
จุดข้ามผ่านในปัจจุบันว่า การเล่นเกมไม่ใช่เพียงแค่เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ฆ่าเวลา แต่ไปถึงจุดท่ีมีการแข่งขัน 
ถ่ายทอดสดอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 

1.4 การส่ือสารทางการตลาดของธุรกิจเกมเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างท่ัวถึง และมีส่วนกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกต่อการเล่นเกม การแข่งขันเกม ฯลฯ เมื่อประกอบกับการท่ีสังคมยังขาดการก ากับดูแล กระตุ้นเตือนให้
เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจถึงขอบเขตท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดสภาวะการเล่นเกมท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
การใช้เวลา หรือประเภทเกมท่ีเล่น 

1.5 เด็กและเยาวชนเข้าถึงเกมได้ง่าย ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีติดตัวคือมือถือ ดังท่ีพบว่าส่วนใหญ่ถึง    
ร้อยละ 96 เล่นเกมผ่านทางมือถือ 
 E-Sports กับสภาวะการติดเกม และผลกระทบจากการเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา 
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 ข้อถกเถียงประการส าคัญในสังคมปัจจุบันคือ E-Sports มีผลต่อสถานการณ์การเล่นเกมอย่างไร ท าให้เด็ก
ติดเกมหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีมุมมองท้ัง 2 ด้าน ด้านผู้สนับสนุนกีฬา E-Sports ให้ค าอธิบายต่อข้อถกเถียง
ดังกล่าวว่า “สภาวะการติดเกม” เป็นสถานการณ์ปกติท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย และ E-Sports ไม่ใช่เหตุผลท่ีท าให้
เกิดปัญหา ในทางตรงข้าม E-Sports เป็นเสมือนการสร้างช่องทาง สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนท่ีช่ืนชอบการ
เล่นเกมได้เล่นเกมอย่างสร้างสรร มีรายได้ ตลอดจนพัฒนาตัวเองไปกับแนวทางการเล่นเกมท่ีเหมาะสม  
สร้างเป้าหมายในการเล่นท่ีชัดเจนกว่าการเล่นเกมเพื่อความสนุก ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มนักกีฬา E-Sports  
 อย่างไรก็ตามผลการส ารวจได้ค้นพบข้อมูลบางประการท่ีเช่ือมโยงระหว่าง E-Sports กับการกระตุ้น
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเล่นเกม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเล่นเกม ท่ีรับรู้ถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
แข่งขัน E-Sports กลุ่มนี้ร้อยละ 15 เกิดความรู้สึกอยากเล่นเกมหรือให้เวลากับเกมมากขึ้นในระดับ “มากถึงมาก
ท่ีสุด” ขณะท่ีร้อยละ 37 เกิดความรู้สึกดังกล่าวในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ในกลุ่มท่ีมีโอกาสรับชมการแข่งขัน 
กลุ่มนี้ร้อยละ 59 ระบุว่า รู้สึกอยากเล่นเกมท่ีมีการแข่งขัน 
 ข้อมูลท่ีน่าสนใจอีกประการ คือ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของกลุ่มนักกีฬา E-Sports ระหว่างช่วงท่ีเล่น
เกมเพื่อความสนุก กับหลังจากเข้ามาเป็นนักกีฬาพบว่า มีการเปล่ียนแปลงในหลายด้าน แต่ท่ีเห็นอย่างชัดเจนคือ 
การใช้เวลากับเกม โดยกลุ่มนักกีฬา E-Sports ระดับสมัครเล่น / กึ่งอาชีพ (ไม่มีสังกัด) ร้อยละ 53 ท่ีใช้เวลากับเกม
มากขึ้น เฉล่ียวันละ 2 ช่ัวโมง ขณะท่ีนักกีฬา E-Sports อาชีพ (มีสังกัด) ร้อยละ 87 ใช้เวลากับเกมเพิ่มขึ้นเฉล่ียวัน
ละ 3 ช่ัวโมง 
 แนวโน้มข้างต้นแม้จะไม่ใช่ข้อสรุปท่ีช้ีชัดว่า E-Sports น าไปสู่การติดเกม แต่ก็แสดงให้เห็นแนวโน้มการ
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเล่นเกม อีกท้ังเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์จริงเปรียบเทียบระหว่างช่วงท่ีเล่นเกม   
เพื่อความสนุกกับการเป็นนักกีฬาแล้ว จะเห็นได้ว่าการเปล่ียนสถานะเป็นนักกีฬามีการใช้เวลากับเกมมากข้ึน 
 ด้านผลการประเมินสภาวะการติดเกม พบว่านักกีฬา E-Sports มีสัดส่วนของผู้ท่ีอยู่ในสภาวะน่าจะติดเกม    
ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีต่ ากว่าเด็กและเยาวชนทั่วไปท่ีเล่นเกม อย่างไรก็ตามเม่ือให้ตัวนักกีฬา E-Sports ประเมิน
ตัวเองว่าติดเกมหรือไม่ กลับพบว่ามีถึงร้อยละ 55 ท่ีรู้สึกว่าตนเองติดเกม ขณะท่ีร้อยละ 35 ไม่แน่ใจว่าติดเกม
หรือไม่ มีเพียงร้อยละ 9 ท่ีมั่นใจว่าตนเองไม่ติดเกม 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจแม้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักกีฬาจะระบุว่า การเข้าสู่เส้นทาง
ของการเป็นนักกีฬา E-Sports ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านระเบียบวินัย การแบ่งเวลา ฯลฯ ท่ีมีความเป็น
ระบบมากขึ้นกว่าการเล่นเกมเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน แต่ข้อมูลจากผลการส ารวจกลับพบถึงแนวโน้มท่ีตรงข้าม
หลายประการ อาทิ ร้อยละ 87 ระบุว่ามีปัญหาเล่นเกมเพลินจนอดนอนหรือนอนน้อย ร้อยละ 60 เล่นเกมจน      
ลืมท าการบ้าน รายงาน หรืองานท่ีต้องสะสาง ขณะท่ีร้อยละ 65 มีสมาธิกับการเรียน / การท างานลดลง ขณะท่ี     
ร้อยละ 69 รู้สึกไม่ค่อยอยากท าอะไรนอกจากเล่นเกม เป็นต้น 
 ผลส ารวจยังพบว่ากลุ่มนักกีฬา E-Sports ในสัดส่วนไม่น้อยคือร้อยละ 51 ท่ีเล่นพนันทายผลการแข่งขัน 
E-Sports ขณะท่ีร้อยละ 47 เล่นพนันแข่งขันเกมอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามการเข้าสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports ถือได้ว่ามีผลดีหลายประการ โดย 
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1) มีรายได้จากการเป็นนักกีฬา E-Sports ซึ่งผลการส ารวจในกลุ่มนักกีฬา E-Sports อาชีพท าให้พบว่ามี
รายได้จากหลายช่องทาง ซึ่งเมื่อประเมินโดยรวมแล้วเฉล่ียอยู่ท่ี 17,500 บาทต่อเดือน (สูงกว่าผู้ท่ีจบปริญญาตรี)  

2) การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ภาษา การคิด วิเคราะห์ วางแผน 
3)  มีระเบียบวินัยมากขึ้น แบ่งเวลาได้ดีขึ้น 
4) เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อทีม 
5) ช่วยให้มุมมองด้านอาชีพเกี่ยวกับเกมกว้างขึ้น 

 ภาพโดยรวมอาจกล่าวได้ว่า E-Sports เป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเล่นเกม และ
กลุ่มผู้ท่ีเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา มีท้ังผลกระทบด้านดี และไม่ดี ซึ่งประเด็นท่ีน่าห่วงใยเกี่ยวข้องกับการให้
เวลากับเกมมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ตลอดจนวิถีการ
ด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแลแก้ไข เพื่อช่วยให้ E-Sports กลายเป็น
ทางเลือกท่ีดีส าหรับการพักผ่อน และการเป็นอาชีพในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

E-Sports เป็นมิติของการเล่นเกมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบการเล่นเกมแบบเดิม ๆ ท่ีเน้นความสนุก
เพลิดเพลิน ไปสู่รูปแบบการแข่งขันในวงกว้าง ท่ีสามารถสร้างช่องทางอาชีพ ผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นอรรถรสรูปแบบใหม่อีกทางเลือกของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ ค้นพบว่า
การก าหนดทิศทางของ E-Sports จ าเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานทางสังคม ข้อจ ากัด และผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้วย เนื่องจากวัยดังกล่าวเป็นวัยท่ีมีความเปราะบางทางความคิด และควบคุมตัวเองได้ใน
ระดับท่ีจ ากัด ดังนั้นภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันก าหนดกรอบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม ซึ่งคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) การพัฒนากลไกในการควบคุมระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ และการจัดการแข่งขัน เนื่องจาก
พบว่าท้ังสองส่วนมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นความรู้ สึกของเด็กและเยาวชน เช่น ห้ามประชาสัมพันธ์ใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี รวมถึงก าหนดเวลาออกอากาศในช่วงท่ีเหมาะสม เช่นหลัง 22.00  น. 
หรือ 24.00 น. นอกจากนี้ควรควบคุมกลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) การแข่งขัน ไม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพนัน เครื่องด่ืมชูก าลัง เช่น ไม่ให้ผลิตภัณฑ์อย่างเครื่องด่ืมชูก าลังมาสนับสนุนการเล่นเกม โดยส่ือความหมาย
ว่า ด่ืมแล้วเล่นเกมได้ท้ังคืน เป็นต้น 

2) ก าหนดเรตต้ิงเกม โดยมีการจัดต้ังคณะท างานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อก าหนดเรตเกม โดยเฉพาะเนื้อหาหรือ
ฉากท่ีส่ือถึงความรุนแรง โป้เปลือย คณะท างานยังต้องก าหนดกลไกการควบคุมอายุผู้เล่น สร้างข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะรายใหญ่ ให้มีการลงทะเบียนเกมด้วยเลขบัตรประชาชน และก าหนดให้มีการ
จ ากัดเวลา (screen time) ท่ีเหมาะสม เช่น ไม่ให้เล่นต่อเนื่องเกิน 2 ช่ัวโมง 

3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกม และการแข่งขันในลักษณะสร้างสรรค์ เช่น เกมท่ีสามารถเล่นร่วมกัน
ระหว่างสมาขิกในครอบครัว เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ กรณีดังกล่าวอาจพัฒนาไปสู่การแข่งท่ีเป็นครอบครัว โดยเกม
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ท่ีพัฒนาควรเป็นเชิงใช้ความคิด วิเคราะห์ ท างานเป็นทีม โดยปราศจากความรุนแรง เช่น เกมเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวน 

4) ก าหนดระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน กรณีการจัดรายการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานคอยก ากับดูแล มีระบบ
การอนุญาตและแจงรายละเอียดท่ีต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเกมท่ีใช้แข่งขัน ผู้มีสิทธิ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สปอนเซอร์ท่ีให้การสนับสนุน ฯลฯ  

5) ระบบการขึ้นทะเบียนภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา E-Sports เพื่อสามารถ
ตรวจสอบ และก ากับดูแลได้สะดวกชัดเจน โดยใช้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน เช่น สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องการก าหนดและควบคุมกฎระเบียบการจัดการแข่งขัน 
และนักกีฬา เป็นต้น 

6) พัฒนารูปแบบการควบคุมผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีก าหนด เช่น ในประเทศจีน

มีระบบการลงทะเบียนและล็อคอินในการเข้าเล่นเกม เพื่อสามารถเข้าตรวจสอบได้ว่าผู้ท่ีเล่นเกมอยู่ในช่วงอายุใด 

และเล่นมาแล้วนานเพียงใด  

7) การส่ือสารกับสังคมเพื่อให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเกม และ E-Sports ในประเด็นส าคัญ 

ๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมเพื่อความสนุก กับเล่นเกมในรูปแบบของนักกีฬา แตกต่างกันอย่างไร 

โดยอาจใช้ต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จให้เด็กและเยาวชนดู ว่านักกีฬา E-Sports ต่างจากเด็กติดเกม ท้ังแนวทาง

การปฏิบัติท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และมีการรักษาสมดุลท้ังด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงการไม่ละท้ิงการ

เรียน จะเป็นต้นแบบท่ีดี สอนเด็กให้เอาเป็นตัวอย่าง 

การส่ือสารข้างต้นยังรวมถึงความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า แม้ E-Sports จะถูกยกให้เป็นกีฬา แต่ไม่สามารถ

ทดแทนการเล่นกีฬาจริง ๆ ได้ การเล่นเกมท่ีเหมาะสมควรเล่นในขอบเขตอย่างไร รวมถึงปัญหาสุขภาพร่างกาย 

จิตใจ และสังคมท่ีจะเกิดขึ้น หากเล่นเกินขอบเขตท่ีเหมาะสม 

ส่ิงท่ีควรเตรียมพร้อม รวมถึงเส้นทางท่ีเหมาะสม หากต้องการเข้าสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports เป็นอย่างไร 

เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีมีเงื่อนไขด้านความเส่ียงหลายอย่าง ซึ่งหากต้องการเข้าสู่เส้นทางดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความ

เข้าใจและวางแผนให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังจากเป็นนักกีฬาแล้ว ว่าจะผันตัวเองไปประกอบอาชีพใด 

ซึ่งในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports มีอยู่ 4 กลุ่มดังนี้ 

1 อุตสาหกรรมไอที อาทิ งานด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการไอที การตลาด กราฟฟิก  
2 ด้านการส่ือสาร อาทิ ผู้เผยแพร่ ผู้ส่ือข่าว ผู้ประกาศ ผู้บรรยาย ครีเอทีฟ ทีมงานบันทึกภาพ งาน

กราฟฟิก ตัดต่อ และงานสตูดิโอ ฯลฯ 
3 ด้านการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้จัดการแข่งขัน ทีมงาน สต๊าฟโค้ช ระบบสโมสร ระบบลีก งานบริหาร

องค์กรต่าง ๆ ฯลฯ 
4 งานบูรณาการ ประกอบด้วย สถานศึกษา หลักสูตร ร้านเกม อะคาเดมี่ กฏกติกา ลดความเหล่ือมล้ า 

ก าหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม และการมีส่วนร่วมกับเวทีโลก 
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โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวอาจท าควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา  

มีการส่ือสารกับสถาบันการศึกษา และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีความเข้าใจ และตระหนักใน

ความส าคัญของการก ากับดูแลเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการก ากับดูแล เพื่อป้องกันปัญหา

การต่อต้าน หรือการไม่ยอมรับ  

8) การจัดต้ังกองทุนเพื่อบ าบัดเด็กติดเกม โดยน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน E-Spots หรือจาก

ธุรกิจเกม เข้ามาช่วยสมทบ ในรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คล้าย ๆ ภาษีบาป (sin tax) เพื่อ

สนับสนุนการบ าบัด ดูแล ให้ค าปรึกษา ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการติดเกม เช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ 

เช่น การพนัน การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

9) ควรมีการตกลง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบความร่วมมือ หรือออกเป็นระเบียบปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อก าหนด
แนวทางความรับผิดชอบของต้นสังกัด ในการก ากับดูแลนักกีฬาของตน ให้อยู่ในมาตรฐานท่ีเหมาะสม และ
มาตรฐานเดียวกัน ในทุกสังกัด เช่น สภาพแวดล้อมการฝึกซ้อม ระยะเวลา อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานเหมาะสม ฯลฯ 
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ตอนที่ 1 ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นเกม 
ค าอธิบาย เกมในที่นี้หมายถึง เกมท่ีเล่นผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มือถือ เพลย์สเตช่ัน เท่านั้น 
             ไม่นับรวม เกมท่ีเล่นจากอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น เกมท่ีใช้ไพ่กระดาษ ลูกเต๋า บิงโก ฯลฯ 
1. น้องเคยมีประสบการณ์ในการเลน่เกมผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ โน้ตบุ๊ค หรือเพลย์สเตชั่นบ้างหรือไม ่

[   ] 1 ไมเ่คยเล่น   
[   ] 2 เคยเล่น  แล้วปัจจุบนัยังเล่นอยู่หรือไม่    [   ] 2.1 ยังเล่นอยู่ [   ] 2.2 เล่นน้อยลง [   ] 2.2 ไม่ได้เล่นแล้ว  

2. ปกติใช้เวลาในวันธรรมดา และวันหยุด ท ากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 

ค าชี้แจง ให้ตอบทั้งวันธรรมดา และวันหยุด โดยใส่ตัวเลขลงในช่อง …… ชั่วโมง …… นาที หากไม่ได้ท าให้ใส่เลข 0 
 

กิจกรรม วันธรรมดา วันหยุด 

2.1 เรียนหนังสือ / เรียนพิเศษ  ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.2 ท างาน / หารายได้ ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.3 ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม ชมรมในสถาบัน/ ท่ีท างานท่ีไม่เกี่ยวกับเกม ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 

2.4 ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อน เช่น ไปเท่ียว กินข้าว ดูทีวี กีฬา ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.5 เล่นกีฬา ออกก าลังกาย ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.6 อ่านหนังสือ / ทบทวนบทเรียน / หาความรู้เพิ่มเติม ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 

2.7 โซเชียลมิเดีย (เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูป) ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.8 เล่นอินเทอร์เนตท่ีไม่เกี่ยวกับเกม หรือ โซเชียลมิเดีย ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
2.9 ใช้เวลากับเกม เช่น เล่นเกม หาข้อมูลเกม ซ้อมแข่งเกม ฯลฯ ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 

2.10 นอนพักผ่อน ………… ชั่วโมง ………… นาที ………… ชั่วโมง ………… นาที 
ใช้เวลากับกิจกรรมต่างๆ รวม   ………… ชั่วโมง ………… นาท ี………… ชั่วโมง ………… นาท ี

 

3. ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา น้องเคยพบเห็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมการแข่งขันเกม (E-Sports) บ้างหรือไม่ 
[   ] 1 ไม่เคย 
[   ] 2 เคย  

3.1 ผ่านทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็บไซด์ต่างๆ     โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์)   ทีวี หรือเคเบ้ิลทีวี 
      สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ      การประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา   วิทยุ 
      การบอกปากต่อปาก    อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………… 
 3.2 มีผลท าให้รู้สึกอย่างไร  ไม่รู้สึกอะไร  อยากชมการแข่งขัน  อยากเข้าร่วมแข่งขัน 

4. น้องมีเพื่อนสนิทประมาณ …………. คน  เล่นเกมประมาณ ………… คน 
5. คนในครอบครัว (ท่ีพักอาศัยในบ้านเดียวกัน) น้องมีใครบ้างท่ีเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] 1 พ่อ [   ] 2 แม่ [   ] 3 พี่น้อง  [   ] 4 ญาติ  [   ] 5 อื่นๆ …………………………………. 

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมและความเห็นต่ออีสปอร์ต: เด็กและเยาวชน 
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ค าชี้แจง 
ตอบค าถามเฉพาะน้องที่ยังเล่นเกมในปัจจุบัน หรือ เคยเล่นแต่เลิกเล่น 

น้องที่ไม่เคยเล่นเกม ข้ามไปตอบตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไป 
เกมในที่น้ีหมายถึงเฉพาะ เกมท่ีเล่นผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มือถือ เพลย์สเตชั่น เท่านัน้ 

 

6. เล่นเกมมานานประมาณ  ……………. ปี   [   ] 2 ไม่ถึงปี  
7. เร่ิมเล่นเกมครั้งแรกตอนช่วงอายุประมาณ ………… ปี 
8. เคยเล่นเกมลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] 1 ออนไลน ์  [   ] 2 ออฟไลน ์  [   ] 3 เพลย์สเตชั่น [   ] 4 อื่นๆ ระบุ 
………………………………… 

9. เคยเล่นเกมประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 เกมแนววางแผน (เช่น League of Legends Dota 2 Starcraft II  Relam of Valor (RoV) Mobile Legends) 
[   ] 2 เกมแนวกีฬา (เช่น FIFA Pro Evolution Soccer NBA 2 Basketball Golf PGA Tour) 
[   ] 3 เกมแนวต่อสู้ / ศิลปะป้องกันตัว (เช่น Tekken Street Fighter Boxing WWE2K) 
[   ] 4 เกมประเภทอุปกรณ์จ าลอง (เช่น Grand Turismo VR) 
[   ] 5 เกมการ์ด (เช่น Hearthstone) [   ] 6 เกมออนไลน์ประเภทเล่นตามบทบาท เช่น Ragnarok M / Mu online 
  
[   ] 7 เกมแนวยิงมุมมองบุคคล เช่น (Counter-Strike)  [   ] 8 / แนวอื่นๆ ระบุ 
……………………………………………………………………………… 

10. ปกติเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 คอมพิวเตอร์พีซี [   ] 2 มือถือ  [   ] 3 แทปเล็ต  [   ] 4 โน้ตบุ๊ค  [   ] 5 ร้านเกม  
  
 โดยรวมแล้วเล่นผ่าน ……… ช่องทาง 

11. วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 ความสนุก เพลิดเพลิน    [   ] 2 หาเพื่อน พบปะเพื่อนใหม่ๆ   
[   ] 3 ต้องการชนะ การยอมรับจากเพื่อน   [   ] 4 หาเงินจากการเลน่เกม (เช่น ขายไอเท็ม ขายเงินในเกม)  
[   ] 5 เล่นพนนัแข่งขันกับเพื่อน / ผู้เล่นกลุ่มอื่น  [   ] 6 เล่นให้เก่งจะได้เข้าร่วมแข่งขัน E-Sports รายการต่างๆ 

12. ปกติเล่นเกมอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 เล่นคนเดียว  [   ] 2 แข่งกันเองในกลุ่มเพื่อน [   ] 3 รวมกลุ่มกับเพื่อนแข่งกับคนอื่น 
[   ] 4 รวมกลุ่มกับเพื่อนไปสมัครแข่งขันรายการต่างๆ (ชิงเงินรางวัล)    
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13.  หลังจากที่รู้สึกว่าตนเองชอบเล่นเกม คิดว่าลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้เกิดข้ึนกับตัวเองหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

 

ข้อค าถาม “หลังจากที่รู้ว่าตัวเองชอบเล่นเกม” ไม่ใช่เลย  
(0) 

ไม่น่าใช ่ 
(1) 

น่าจะใช่  
(2) 

ใช่เลย  
(3) ลักษณะต่อไปน้ีเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม ่

13.1 สนใจแต่เกม ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมอย่างอื่น (สนใจน้อยลง / ท ากิจกรรมอื่นน้อยลง)  [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.2 หลายครั้งท่ีเล่นเกมจนลืมเวลา (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ตัว) [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.3 ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแย่ลง (ท ากิจกรรม/พูดคุยกับคนในครอบครัว 
       น้อยลง บางครั้งมีการโต้เถียง ทะเลาะ อารมณ์เสียใส่กัน) 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

13.4 เคยเล่นเกมดึกมาก จนท าให้ต่ืนไปเรียน / ท างานไม่ไหว [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.5 เล่นเกมเกินเวลาท่ีพ่อ แม่ อนุญาตให้เล่น [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.6 รู้สึกอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.7 เคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม / หยุดงานเพื่อเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.8 เร่ืองท่ีคุยกับเพื่อนๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.9 ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.10 ผลการเรียนแย่ลงกว่าเดิม / ประสิทธิภาพในการท างานแย่ลง [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.11 กลุ่มเพื่อนท่ีคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกัน [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.12 เวลาท่ีพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกม มักท าไม่ส าเร็จ [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.13 เงินหมดไปกับเกม (เช่น ซื้อเน็ต บัตรชั่วโมง ไอเท็มในเกม ฯลฯ) มากกว่าอย่างอื่น [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.14 มีคนบอกว่า อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ข้ีร าคาญ ฯลฯ) [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.15 มีคนบอกว่า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง ไม่เชื่อฟัง ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.16 หลายคนบอกว่าฉันติดเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

14. หากต้องหยุดเล่นเกม น้องหยุดเล่นเกมได้นานท่ีสุดกี่วนั 
[   ] 1 หยุดเล่นไม่ได้  [   ] 2 หยุดได้ไม่ถึงวัน  [   ] 3 หยุดได้ ……… วัน 

15. คิดว่าตัวเองติดเกมหรือไม่ 
[   ] 1 คิดว่าไม่ติดเกม  [   ] 2 ไม่แน่ใจว่าติดเกมหรือไม่ [   ] 3 คิดว่าติดเกม 

16. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควบคุมดูแล เรื่องการเล่นเกมของน้องหรือไม่ 
[   ]  ไม่ควบคุมอะไร ให้อิสระในการเล่นเกมตามท่ีต้องการ 
[   ] 2 ควบคุม  อะไรบ้าง   จ ากัดเวลาท่ีเล่น   ควบคุมเร่ืองประเภทเกมท่ีเล่น  อื่นๆ ………………………….. 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็น พฤติกรรมการแข่งขัน และการเข้าสู่อาชีพนักกีฬา E-Sports 

ค าชี้แจง ตอบเฉพาะคนที่ยังเล่นเกมในปัจจุบัน คนที่เลิกเล่นแล้วข้ามไปตอบตอนที่ 3 ข้อ 27 
 

17. ปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรม หรือสังกัดใดท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 เป็นนักเล่นเกมท่ัวไป (ไม่มีสังกัด หรือไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม E-Sports)  
[   ] 2 เป็นสมาชิกชมรม E-Sports ในสถาบันการศึกษา   
[   ] 3 เป็นนักกีฬา E-Sports ในสังกัดทีม ………………………………… 
[   ] 4 เป็นนักกีฬา E-Sports ตัวแทนประเทศไทย หรือตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ระบุ………………………… 

18. การจัดให้มี “การแข่งขันเกมชิงเงินรางวัลหรือท่ีเรียกว่า E-Sports” กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  

ผลที่เกิด ไม่เลย น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 
18.1 รู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากข้ึน [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
18.2 รู้สึกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

18.3 รู้สึกสนใจ อยากเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
18.4 รู้สึกสนใจ อยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา E-Sports [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
18.5 รู้สึกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

19. มีมุมมองต่อกีฬา E-Sports อย่างไร 
[   ] 1 เป็นอาชีพหลักได้ [   ] 2 เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม  [   ] 3 เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินอยา่ง
หนึ่ง 

20. เคยชมการแข่งขัน E-Sports (ท้ังท่ีสนาม ถ่ายทอดสด ดูย้อนหลัง) หรือไม่ 

[   ] 1 ไม่เคย   มีความสนใจจะเข้าร่วมชมการแข่งขัน E-Sports หรือไม่ 
 ไม่สนใจเข้าร่วมชมแข่งขัน    สนใจเข้าร่วมชมแข่งขัน 

[   ] 2 เคย   การเข้าร่วมชมการแข่งขัน มีส่วนกระตุ้นความรู้สึกเกี่ยวกับ E-Sports อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ท าให้อยากเล่นเกมท่ีชมการแข่งขันมากข้ึน   ท าให้อยากเข้าร่วมแข่งขัน E-Sports   
 ท าให้อยากเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพ  ท าให้อยากท าอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports คือ 
………………………………….. 
 ไม่รู้สึกอะไร 

21. เคยเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports (รายการท่ีมีการจัดแข่งเพื่อชิงเงินรางวัล) หรือไม่  
[   ] 1 ไม่เคย   มีความสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports หรือไม่    ไม่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน  สนใจเข้าร่วมแข่งขัน 
[   ] 2 เคย      

2.1 เข้าร่วมการแข่งขันมานาน ……….. ปี [   ] ไม่ถึงปี 
2.2 เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 คนเดียวหรือกลุ่ม (อิสระไม่มีสังกัด ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมใดๆ) 
 คนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นตัวแทนชมรมต่างๆ เช่น ชมรม E-Sports ในสถาบันการศึกษา 
 คนเดียว/ กลุ่มผ่านการเป็นนักกีฬาในสังกัดทีมต่างๆ เช่น Diamond Cobra / Alpha / Lynx 
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2.3 ในปี 2561 เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ ………. รายการ 
2.4 พ่อ แม่ ผู้ปกครองสนับสนุน หรือคัดค้านการเข้ารว่มการแข่งขัน E-Sports 
      สนับสนนุ   ไม่สนับสนุนไม่คัดค้าน    ไม่สนับสนุน         ไม่ทราบว่าเข้าร่วมแข่งขัน 

 

ค าชี้แจง ตอบเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬา E-Sports และ ผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ชิงรางวัล รายการต่างๆ 

22. เป็นนักกีฬา E-Sports มานาน …….. ปี  [   ] ไม่ถึงปี  
23. เหตุผลท่ีท าให้ตัดสินใจเข้าสู่การเป็นนักกีฬา E-Sports คือ …………………………………………………………………………………………………. 
24. หากเปรียบเทียบระหว่าง ช่วงที่เล่นเกมเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน  กับ ช่วงที่เป็นนักกีฬา E-Sports ท่ีต้องเข้าร่วมการแข่งขัน 

ชีวิตประจ าวันแต่ละด้านมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
24.1 เวลาท่ีใช้ในการฝึกซ้อม หาข้อมูล เลน่เกม ฯลฯ เฉลี่ยต่อวัน 
 มากกว่าช่วงท่ีเคยเล่นเกมท่ัวไป ประมาณ……….. ชม  เท่าเดิม  น้อยลง ประมาณ ………… ชม 

24.2 เวลาในการออกก าลังกาย เฉลี่ยต่อวัน 
 มากกว่าช่วงท่ีเคยเล่นเกมท่ัวไป ประมาณ……….. ชม  เท่าเดิม  น้อยลง ประมาณ ………… ชม 

24.3 เวลาท่ีใช้หาความรู้ ทบทวนบทเรียน ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน / ท างาน เฉลี่ยต่อวัน 
 มากกว่าช่วงท่ีเคยเล่นเกมท่ัวไป ประมาณ……….. ชม  เท่าเดิม  น้อยลง ประมาณ ………… ชม 

24.4 เวลานอนพักผ่อน เฉลี่ยต่อวัน 
 มากกว่าช่วงท่ีเคยเล่นเกมท่ัวไป ประมาณ……….. ชม  เท่าเดิม  น้อยลง ประมาณ ………… ชม 

24.5 เวลาท่ีท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เฉลี่ยต่อวัน 
 มากกว่าช่วงท่ีเคยเล่นเกมท่ัวไป ประมาณ……….. ชม  เท่าเดิม  น้อยลง ประมาณ ………… ชม 

24.6 ผลการเรียน (เกรด คะแนนเฉลี่ย) ท่ีได้ แตกต่างจากช่วงท่ีเลน่เกมท่ัวไปอย่างไร (ตอบเฉพาะผู้ที่ยังเรียนหนังสือ) 
 เพิ่มข้ึน   เท่าเดิม   ลดลง   

24.7 รายจ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น ซื้อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปซ้อม ฯลฯ) เฉลี่ยต่อเดือน 
 เพิ่มข้ึน ประมาณ ………………….. บาทต่อเดือน  เท่าเดิม  ลดลง ประมาณ ……………….. บาท 

  24.8 น้องมีรายได้จากการเป็นนักกีฬา E-Sports ทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เงินเดือน / ค่าตอบแทนจากต้นสังกัด เฉลี่ย ……………… บาทต่อเดือน  
 เบ้ียเลี้ยงฝึกซ้อม เฉลี่ย ………….……………… บาทต่อเดือน  
 จากสปอนเซอร์ต่างๆ รวมท้ังหมดท่ีเคยได้รับประมาณ ……………..…… บาท         
 เงินรางวัลจากการแข่งขัน รวมท้ังหมดท่ีเคยได้รับประมาณ ………….……………… บาท 
 รายได้จากแหล่งอื่น ระบุ ………………………………. รวมท้ังหมดท่ีเคยได้รับประมาณ …………………………. บาท 
 ยังไม่มีรายได้ 
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25. มุมมองของน้อง การเปลี่ยนจากนักเล่นเกมท่ัวไป มาเป็นนักกีฬา E-Sports มีผลดี อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ดีข้ึน เชน่ ภาษา การคิด วิเคราะห์ วางแผน [   ] 2 ได้เพื่อนใหม่ ท่ีมีความสนใจคล้ายกนั 
[   ] 3 เรียนรู้ถึงการเล่นอย่างมีเป้าหมาย มีเทคนิค การฝึกฝนอย่างมีระบบ  [   ] 4 มีระเบียบวินัยมากข้ึน แบ่งเวลาได้ดีข้ึน 
[   ] 5 เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อทีม  [   ] 6 สามารถสร้างรายได้จากการเลน่เกม 
[   ] 7 น าไปสู่การลด ละ เลิกอบายมุข เช่น การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ [   ] 8 สอดคล้องกับสิ่งท่ีเรียน หรือต้ังใจจะเรียน 
[   ] 9 ช่วยให้มุมมองด้านอาชีพเกี่ยวกับเกมกว้างข้ึน      
[   ] 10 อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………….. 

26. มีความสนใจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็น “นักกีฬา E-Sports อาชีพ” หรือไม่ 
[   ] 1ไม่สนใจ เพราะ 1……………………………………………… 2……………………………………….. 3………………….……………………….. 
  
[   ] 2สนใจ   
[   ] 3 ปัจจุบันเป็นนักกีฬา E-Sports อาชีพอยู่แล้ว 

ค าชี้แจง 
ผู้ท่ีตอบ ข้อ 2 “สนใจจะเป็น นักกีฬา E-Sports อาชีพ” หรือ ข้อ 3 “ปัจจุบันเป็น นักกีฬา E-Sports อาชีพ อยู่แล้ว” 

ตอบต่อ 26.1 – 26.3 

26.1 คิดว่าจะท าอาชพีนักกีฬา E-Sports นานเพียงใด 
  ไม่ได้คิด / ไม่แน่ใจ   ประมาณ ……. ปี   จนกว่าจะแข่งขันไม่ไหว  
26.2 นักกีฬา E-Sports อาจเป็นอาชีพท าได้ไม่นานเหมือนอาชีพทั่วๆ ไป น้องคิดหรือวางแผนอย่างไรหลังจากเลิกเป็นนักกีฬาแล้ว 
  ยังไม่ได้คิด/วางแผน   เปลี่ยนไปท าอาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ E-Sports คือ ……………………………………….  

 เปลี่ยนไปท าอาชีพอื่น ตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา (ไม่เกี่ยวกับ E-Sports)     อื่นๆ ระบุ ……………………………………….   
26.3 ต้นสังกัดมีค าแนะน า หรือข้อเสนอ เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพหลังจากการเป็นนักกีฬาของน้องบ้างหรือไม่ 
  ไม่มี   มี คือ ………………………………………………………………………………………  ไม่มีต้นสังกัด  
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ตอนที่ 3 ผลกระทบและความคิดเห็นต่อปัญหาเด็กติดเกม และแนวทางควบคุม ดูแล  
27. การเล่นเกมส่งผลกระทบต่างๆ เหล่านี้กับตัวน้อง บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

ผลด้านต่างๆ จากการเล่นเกม ไม่ส่งผล น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 
27.1 รู้สึกปวดหลัง ปวดเมื่อยตามรา่งกายในขณะเลน่เกม      
27.2 รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เชน่ ปวดตา ตามีอาการเมื่อยล้า      
27.3 บางครั้งเลน่เพลินจนนอนดึก นอนน้อยกว่าไม่ได้เล่นเกม      
27.4 ลืมกนิอาหาร / กินไม่ครบ 3 มื้อ / กนิไม่เปน็เวลา      
27.5 กินขนมขบเคี้ยว สแนค็ มากขึ้น (โดยเฉพาะขณะเล่นเกม)      
27.6 ดูแลตวัเองน้อยลง เชน่ เล่นเพลินจนไมไ่ด้อาบน้ า แปรงฟัน      
27.7 รู้สึกสนใจ หรือมีสมาธิกับการเรียน / การท างานลดลง       
27.8 เล่นเกมจนลืมท าการบ้าน รายงาน หรืองานท่ีต้องสะสาง      
27.9 ขาดเรียน/ลางาน หรือไปเรียน /ท างาน สายเนื่องจากเลน่เกมดึก      
27.10 ท ากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนน้อยลง      
27.11 ท ากิจกรรมต่างๆ กับครอบครวัน้อยลง      
27.12 รูส้ึกหงดุหงิดอารมณ์เสีย เมื่อเลน่เกมไม่ชนะ      
27.13 รูส้ึกว่าตนเองโกรธ หรือหงุดหงดิง่ายขึ้น      
27.14 รูส้ึกไม่ค่อยอยากท าอะไรนอกจากเล่นเกม      
27.15 ชอบเล่นพนนัทายผลการแขง่ขัน E-Sports      
27.16 ชอบเล่นพนนัแขง่ขนัเกมกับเพื่อน หรือคนอ่ืนๆ      

 

28. คิดว่ามีความจ าเป็นต้องดูแลแก้ไขปัญหา การติดเกมของเด็กและเยาวชนหรือไม่ 
[   ] 1 จ าเป็น  [   ] 2 ไม่จ าเป็น  [   ] 3 ไม่แน่ใจ 

29. คิดว่ามาตรการเหล่านี้ มีส่วนช่วยควบคุม ดูแล ให้เด็กและเยาวชน เลน่เกมในขอบเขตท่ีเหมาะสม ได้มากน้อยเพียงใด 
มาตรการ ไมมี่ผล น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

29.1 การจัดเรดต้ิงประเภทเกม ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงอาย ุ      
29.2 การควบคุมช่วงอายุของผู้ท่ีจะเข้าแข่งขัน E-Sports      
29.3 ควบคุมด้านการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ เกม หรือการแข่งขัน      
29.4 การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม      
29.5 จ ากัดอายุของเด็กที่จะเข้าร้านเกม ต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปี      
29.6 ห้ามซื้อขาย ใหเ้ช่า เกมกับเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ ากวา่เรตติ้งท่ีก าหนด      
29.7 ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบของการติดเกม      
29.8 ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน      
29.9 พ่อ แม่ ผู้ปกครองคอยก ากับดูแล ก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้กับลูก      

 

30. ส าหรับตัวน้อง คิดว่าวิธีการท่ีสามารถ ดูแล ควบคุม ไม่ให้เล่นเกมเกินขอบเขตท่ีเหมาะสม คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   [   ] 1 ชาย [   ] 2 หญิง   
2. อาย…ุ…………..……ปี 
3. ปัจจุบันน้องเรียนหนังสือหรือท างาน 

[   ]1 ก าลังศึกษา  
       1.1 ระดับชั้นใด   1 มัธยมต้น        2 มัธยมปลาย/เทียบเท่า     

 3 อนุปริญญา/เทียบเท่า      4 ปริญญาตรข้ึีนไป 
      1.2 เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด …………………………… 

[   ]2 ท างาน  
[   ]3 ว่างงาน ไม่ได้เรียน และยังไม่ได้ท างาน      

4. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน  
[ 1 ] ไม่เกิน 1,000 บาท [ 2 ] 1,001 - 2,000 บาท      [ 3 ] 2,001 - 3,000 บาท     [ 4 ] 3,001 - 4,000 บาท
  
[ 5 ] 4,001 - 5,000 บาท   [ 6 ] 5,001 - 10,000 บาท   [ 7 ] มากกว่า 10,000 บาท 

5. น้ าหนัก …………… กิโลกรัม   ส่วนสูง ……………… เซน็ติเมตร 
6. น้องสูบบุหรี่หรือไม่    [  ] 1 สูบ  [   ] 2 ไม่สูบ 
7. น้องด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  [  ] 1 ด่ืม  [   ] 2 ไม่ด่ืม 
  

 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจาก       [   ] ชมรม/สังกัด E-Sports       [   ] ท่ัวไป 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม ฉบับผู้ปกครอง 
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ตอนที่ 1 การใช้ชีวิตประจ าวัน และพฤติกรรมการเล่นเกมของลูก/หลาน 
ค าอธิบาย เกมในที่นี้หมายถึง เกมท่ีเล่นผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มือถือ เพลย์สเตช่ัน เท่านั้น 
             ไม่นับรวม เกมท่ีเล่นจากอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น เกมท่ีใช้ไพ่กระดาษ ลูกเต๋า บิงโก ฯลฯ 
1. ลูก/หลานของท่านใช้เวลาเฉลี่ยแต่ละวัน ในวันธรรมดา และวันหยุด ในช่วงท่ีอยู่บ้าน เล่นเกม ท ากจิกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด 
 

ค าชี้แจง ให้ตอบทั้งวันธรรมดา และวันหยุด โดยใส่ตัวเลขลงในช่อง …… ชั่วโมง …… นาที เฉพาะกิจกรรมท่ีท า หากไม่ได้ท าให้ใส่เลข 0 
 

กิจกรรม วันธรรมดา วันหยุด 

1.1 เล่นเกม …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 
1.2 ท าการบ้าน อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน เรียนพิเศษ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 
1.3 ท างานหารายได้ / ท างานพิเศษ / ช่วยงานท่ีบ้าน …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 
1.4 โซเชียลมิเดีย (เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม) …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 

1.5 เล่นอินเทอร์เนตท่ีไม่เกี่ยวกับเกม หรือ โซเชียลมิเดีย …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 

1.6 เล่นกีฬา ออกก าลังกาย …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 
1.7 ท ากิจกรรมกับคนในครอบครัว เช่น ดูทีวี ช่วยท างานบ้าน …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 
1.8 นอนพักผ่อน …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ …… ชม …… นาที  ไม่ทราบ 

 

ค าชี้แจง ตอบค าถามเฉพาะผู้ที่มีลูกเล่นเกมในปัจจุบัน คนที่ลูกไม่เล่นเกมข้ามไปตอนที่ 3 ข้อ 11 

เกมในที่น้ีหมายถึงเฉพาะ เกมท่ีเล่นผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มือถือ เพลย์สเตชั่น เท่านัน้ 
 
 
 

2. ลูกของท่านเล่นเกมมานานประมาณ  ……………. ปี    [   ] 2 ไม่ถึงปี  [   ] 3 จ าไม่ได้ / ไม่ทราบ 
3. ลูกของท่านเร่ิมเล่นเกมครั้งแรกตอนช่วงอายุประมาณ ………… ปี  [   ] 2 จ าไม่ได้ / ไม่ทราบ 
4. ลูกท่านเร่ิมเล่นเกมครั้งแรก ได้อย่างไร 

[   ] 1 ท่านหรือคนในครอบครัวสอนให้เล่น  [   ] 2 เรียนรู้จากเพื่อนท่ีโรงเรียน [   ] 3 เรียนรู้จากเพื่อนละแวกบ้าน 
[   ] 4 เรียนรู้ด้วยตัวเอง    [   ] 5 ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 

5. ลูกของท่านเล่นเกมแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 ออนไลน ์ [   ] 2 ออฟไลน ์ [   ] 3 เพลย์สเตชั่น [   ] 4 อื่นๆ ระบุ …………………  [   ] 5 ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 

6. เวลาอยู่บ้าน หรือยู่กับครอบครัว ขณะท่ีเล่นเกม ลูกอยู่ในสายตาของท่านหรือไม่ 
[   ] 1 อยู่ในสายตา [   ] 2 ไม่อยู่ในสายตา 
 
 

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมและความเห็นต่ออีสปอร์ต: พ่อแม่ผู้ปกครอง 
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7. ต้ังแต่ลูกชอบเล่นเกม ท่านพบว่าลูกมีลักษณะใดต่อไปนี้บ้าง 
 

ลักษณะต่อไปน้ีเกิดขึ้นกับลูกของท่านหรือไม่ 
ไม่ใช่เลย  

(0) 
ไม่น่าใช่  

(1) 
น่าจะใช่  

(2) 
ใช่เลย  
(3) 

7.1 ลูกสนใจหรือท ากิจกรรมอย่างอ่ืนน้อยลง (สนใจแตเ่กม) [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.2 ลกูมักเลน่เกมจนลืมเวลา (เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ ไมรู่ต้ัว) [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง (ท ากิจกรรม/พูดคุยกับคนใน  
     ครอบครวัน้อยลง มีการโต้เถียง ทะเลาะ อารมณ์เสยีใส่กัน) 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

7.4 ลูกเคยเล่นเกมดึกมาก จนท าใหต้ื่นไปเรียน / ไปท างานไม่ไหว [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.5 ลูกมักเลน่เกมเกนิเวลาท่ีอนุญาตใหเ้ล่น [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.6 ลกูมักอารมณ์เสียเวลาท่ีบอกให้เลิกเลน่เกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.7 ลูกเคยหนีเรียน / หยุดงานเพื่อเลน่เกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.8 เรื่องท่ีลูกคุยกับเพื่อนๆ สว่นใหญ่มกัเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.9 ลกูใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.10 ผลการเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมอย่างชัดเจน / ประสิทธิภาพการท างานแย่ลง [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.11 กลุ่มเพื่อนท่ีลูกคบดว้ย ชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.12 เวลาท่ีห้ามไม่ให้ลูกเลน่เกมมาก ลูกมักท าไม่ได ้ [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.13 ลูกใช้เงนิสว่นตวัไปกับเกม (เช่น ซื้อเนต็ บัตรชัว่โมง ไอเท็มในเกม ฯลฯ)  
       มากกว่าอย่างอ่ืน 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

7.14 อารมณข์องลูกเปลี่ยนไป (เบ่ือง่าย หงุดหงดิง่าย ขี้ร าคาญ ฯลฯ) [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.15 พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่รับผิดชอบ ชอบอยู่คนเดียว ฯลฯ) [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.16 ฉันคิดว่าลูกฉนัตดิเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

ตอนที่ 2 การดูแลและควบคุมการเล่นเกมของลูก 
8. ปัจจุบัน ท่านดูแลควบคุมการเล่นเกมของลูกหรือไม่  

[   ] 1 ไม่ควบคุม/ปล่อยให้เล่นตามใจชอบ  เนื่องจากอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1 ไม่มีเวลา    2 เชื่อใจลูกว่าสามารถควบคุมตัวเองได้  3 คิดว่าการเล่นเกมไม่มีผลเสีย 
 4 ปกติ ลูกใช้เวลาเล่นไมน่าน  5 ไม่รู้ว่าจะควบคุมอย่างไร   6 อยากให้ลูกเป็นนักกีฬา E-Sports  
 7 ลูกแสดงอาการไม่พอใจ/อารมณ์เสีย  8 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 

 [   ] 2 ควบคุม  ควบคุมอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1 จ ากัดเวลาการเล่น   2 ตักเตือนเมื่อเห็นว่าเล่นนานเกินไป    3 จ ากัดวงเงินท่ีใช้ซื้อของในเกม 
 4 ให้อยู่ในสายตา    5 ให้เล่นเฉพาะตอนท่ีท างาน/การบ้านเสร็จ  6 บังคับไม่ให้เล่น   
 7 ให้เล่นเฉพาะเกมบางประเภท  8 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 
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9. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากน้อยเพียงใด 

สถานการณ์ต่อไปน้ีตรงกับพฤติกรรมของท่านหรือไม่ 
ไม่เคยท าเลย 

(0) 
ไม่ค่อยท า  

(1) 
ค่อนข้างบ่อย 

(2) 
ท าสม่ าเสมอ 

(3) 

9.1 ท่านจ ากัดเวลาในการเล่นเกมของลูก [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.2 บ้านของท่านเป็นบ้านท่ีมีกฎระเบียบชัดเจน  [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.3 ก่อนซื้อเกมหรือคอมพิวเตอร์ให้ลูก มีการตกลงกติกาในการเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.4 ท่านหาโอกาสกล่าวชมหรือให้ก าลังใจลูกอยู่เสมอ [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.5 ท่านมักพูดกับลูกอย่างนุ่มนวล [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.6 เมื่อลูกท าผิด ท่านให้โอกาสลูกพูดเหตุผลของเขาก่อน [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.7 ท่านมักท ากิจกรรมร่วมกับลูกเป็นประจ า [   ] [   ] [   ] [   ] 

9.8 ท่านมักสื่อให้ลูกรู้ว่าท่านรักและห่วงใยเขา [   ] [   ] [   ] [   ] 

10. กรณีที่คิดว่าลูกติดเกม ท่านคิดว่าแนวทางท่ีเหมาะสมควรจะปฏิบัติอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 บังคับให้เลิกเล่นเกมทันที    [   ] 2 ท าข้อตกลงกับลูก เช่น ดูผลการเรียน ก าหนดเวลาเล่น 
[   ] 3 ปรึกษา/แจ้งให้คุณครูท่ีโรงเรียนคอยสอดส่องดูแล [   ] 4 ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หรือนักบ าบัด 
[   ] 5 ไม่ท าอะไร เพราะคิดว่าเมื่อลูกโตแล้วจะเล่นนอ้ยลง [   ] 6 สนับสนนุให้ท ากิจกรรมอื่นๆ แทนการเล่นเกม 
[   ] 7 สนับสนนุให้เข้าสู่สายอาชพีนักกีฬา E-Sports  [   ] 8 อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................... 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อกีฬา E-Sports และมาตรการดูแลปัญหาเด็กติดเกม 
11. ท่านรู้จักกีฬา E-Sports หรือไม่  [   ] 1 รู้จัก  [   ] 2 ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 15) 
12. การจัดให้มี “การแข่งขันเกมเพื่อชิงเงินรางวัลหรือท่ีเรียกว่า E-Sports” ส่งผลกระทบต่อลูกท่านในด้านต่างๆ หรือไม่เพียงใด 

ผลที่เกิด ไม่เลย น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก ไม่แน่ใจ 
12.1 ลูกเล่นเกมมากขึ้น ใช้เวลากับเกมมากข้ึนกว่าเดิม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

12.2 ลูกอยากหารายได้จากแข่งขันการเล่นเกม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
12.3 ลูกอยากเป็นนักกีฬาอาชีพ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
12.4 ลูกอยากท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเกม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

13. ท่านมีมุมมองต่อการเป็นนักกีฬา E-Sports อย่างไร 
[   ] 1 เป็นอาชีพหลักได้ [   ] 2 เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติม  [   ] 3 เป็นกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินอยา่ง
หนึ่ง 
[   ] 4 เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กและเยาวชน หมกมุ่นกับเกมมากข้ึน 

14. หากว่าลูกของท่านมีความสนใจ E-Sports ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้ ท่านจะให้สนับสนนุหรือไม่ 
14.1 เข้าร่วมแข่งขัน E-Sports ตามรายการต่างๆ ท่ีจัดข้ึน [   ] 1 สนับสนนุ [   ] 2 คัดค้าน [   ] 3 ไม่แน่ใจ
  
14.2 สมัครเป็นสมาชิกชมรม E-Sports ในสถาบันการศึกษา [   ] 1 สนับสนนุ [   ] 2 คัดค้าน [   ] 3 ไม่แน่ใจ 
14.3 เข้าเป็นนักกีฬาในสังกัดต่างๆ (นักกีฬาอาชีพ /กึ่งอาชีพ) [   ] 1 สนับสนนุ [   ] 2 คัดค้าน [   ] 3 ไม่แน่ใจ 



 

150 

 
 

15. ควรมีมาตรการอะไรบ้าง เพื่อดูแลให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมในขอบเขตท่ีเหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1 การจัดเรดต้ิงประเภทเกม ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงอาย ุ [   ] 2 การควบคุมช่วงอายุของผู้ท่ีจะเข้าแข่งขัน E-
Sports 
[   ] 3 ควบคุมด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เกม หรือการแข่งขัน [   ] 4 การควบคุม เวลาเปิด ปิดของร้านเกม 

 [   ] 5 ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบของการติดเกม  [   ] 6 จ ากัดอายุของเด็กที่เข้าร้านเกมให้มีอายุ 13 ปี
ข้ึนไป 
 [   ] 7 เพิ่มบทลงโทษร้านเกมท่ีฝ่าฝนืกฎหมาย  [   ] 8 ห้ามซื้อขาย ให้เช่าเกมกับเยาวชนท่ีมีอายุต่ ากว่าเรตต้ิงท่ี
ก าหนด [   ] 9 อื่นๆ โปรดระบุ 
……............................................................................................................................................................. 

[   ] 10 ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการใดๆ ในการดูแล ควบคุม 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   [   ] 1 ชาย  [   ] 2 หญิง   
2. อาย…ุ…………..……ปี 
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 

[   ] 1 ไม่ได้ศึกษา  [   ] 2 ประถม  [   ] 3 มัธยมต้น      [   ] 4 มัธยมปลายหรือเทียบเท่า       
[   ] 5 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    [   ] 6 ปริญญาตร ี [   ] 7 ปริญญาโท     [   ] 7 ปริญญาเอก      

4. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน  
[ 1 ] ไม่เกิน 10,000 บาท [ 2 ] 10,001 - 15,000 บาท     [ 3 ] 15,001 - 20,000 บาท     [ 4 ] 20,001 - 25,000 
บาท 
[ 5 ] 25,001 - 30,000 บาท  [ 6 ] 30,001 - 35,000 บาท   [ 7 ] 35,001 - 40,000 บาท  [ 8 ] 40,001 - 45,000 บาท 
[ 9 ] 45,001 - 50,000 บาท  [ 6 ] มากกว่า 50,000 บาท 

7. ท่านเล่นเกมผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ มือถือ โน้ตบุ๊ค หรือเพลย์สเตชั่นบ้างหรือไม่ 
[   ] 1 เล่น  [   ] 2 ไม่เล่น   
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดผลข้อมูลแบบทดสอบการติดเกม 
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ตารางที่ 84 ผลข้อมูลแบบทดสอบการติดเกม ฉบับเด็กและวัยรุ่นชาย จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรม 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

n Min Max เฉลี่ย S.D. n Min Max เฉลี่ย S.D. 

1. สนใจแต่เกม ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมอย่างอื่น (สนใจน้อยลง / ท ากิจกรรมอื่นน้อยลง)  1,023 0 3 1.11 0.80 394 0 3 1.67 0.71 

2. หลายคร้ังที่เล่นเกมจนลืมเวลา (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ตัว) 1,022 0 3 1.49 0.98 394 0 3 1.74 0.88 

3. ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแย่ลง (ท ากิจกรรม/พูดคุยกับคนในครอบครัวน้อยลง 
บางคร้ังมีการโต้เถียง ทะเลาะ อารมณ์เสียใส่กัน) 

1,023 
0 3 0.78 0.80 393 0 3 1.10 0.75 

4. เคยเล่นเกมดึกมาก จนท าให้ตื่นไปเรียน / ท างานไม่ไหว 1,023 0 3 0.84 0.83 394 0 3 1.15 0.84 
5. เล่นเกมเกินเวลาท่ีพ่อ แม่ อนุญาตให้เล่น 1,023 0 3 1.18 1.00 394 0 3 1.22 0.87 

6. รู้สึกอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม 1,023 0 3 1.07 0.88 394 0 3 1.27 0.86 

7. เคยโดดเรียนเพ่ือไปเล่นเกม / หยุดงานเพ่ือเล่นเกม 1,022 0 3 0.66 0.84 394 0 3 1.41 0.88 

8. เร่ืองที่คุยกับเพ่ือนๆ ส่วนใหญเ่ป็นเร่ืองเก่ียวกับเกม 1,023 0 3 1.24 0.93 394 0 3 1.68 0.96 

9. ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม 1,023 0 3 1.25 0.92 394 0 3 1.73 0.97 

10. ผลการเรียนแย่ลงกว่าเดิม / ประสิทธิภาพในการท างานแย่ลง 1,023 0 3 0.76 0.76 393 0 3 0.97 0.80 

11. กลุ่มเพ่ือนที่คบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกัน 1,023 0 3 1.52 0.97 394 0 3 1.62 0.98 

12. เวลาท่ีพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกม มักท าไม่ส าเร็จ 1,022 0 3 1.07 0.90 393 0 3 1.31 0.87 

13. เงินหมดไปกับเกม (เช่น ซื้อเน็ต บัตรช่ัวโมง ไอเท็มในเกม ฯลฯ) มากกว่าอย่างอื่น 1,022 0 3 0.92 0.88 394 0 3 1.32 0.86 
14. มีคนบอกว่า อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ข้ีร าคาญ ฯลฯ) 1,023 0 3 0.86 0.85 394 0 3 1.13 0.83 

15. มีคนบอกว่า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง ไม่เช่ือฟัง ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) 1,022 0 3 0.77 0.82 393 0 3 1.05 0.80 

16. หลายคนบอกว่าฉันติดเกม 1,023 0 3 0.97 0.90 394 0 3 1.41 0.91 

รวม 1,018 0 48 16.50 8.37 390 2 39 21.74 7.38 

หมายเหตุ ค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัดเท่ากบั .876 
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ตารางที่ 85 ผลข้อมูลแบบทดสอบการติดเกม ฉบับเด็กและวัยรุ่นหญิง จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรม 
เด็กและเยาวชน นักกีฬา E-Sports 

n Min Max เฉลี่ย S.D. n Min Max เฉลี่ย S.D. 
1. สนใจแต่เกม ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมอย่างอื่น (สนใจน้อยลง / ท ากิจกรรมอื่นน้อยลง)  929 0 3 0.96 0.86 10 0 2 1.20 0.79 
2. หลายคร้ังที่เล่นเกมจนลืมเวลา (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ตัว) 929 0 3 1.29 1.02 10 0 3 1.20 0.92 

3. ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแย่ลง (ท ากิจกรรม/พูดคุยกับคนในครอบครัวน้อยลง 
บางคร้ังมีการโต้เถียง ทะเลาะ อารมณ์เสียใส่กัน) 

929 0 3 0.65 0.76 10 0 2 1.00 0.82 

4. เคยเล่นเกมดึกมาก จนท าให้ตื่นไปเรียน / ท างานไม่ไหว 929 0 3 0.64 0.80 10 0 2 1.10 0.74 
5. เล่นเกมเกินเวลาท่ีพ่อ แม่ อนุญาตให้เล่น 929 0 3 0.96 0.95 10 0 3 .90 0.88 

6. รู้สึกอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม 929 0 3 0.89 0.91 10 0 3 1.10 0.88 

7. เคยโดดเรียนเพ่ือไปเล่นเกม / หยุดงานเพ่ือเล่นเกม 929 0 3 0.41 0.68 10 0 3 1.40 0.84 

8. เร่ืองที่คุยกับเพ่ือนๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับเกม 929 0 3 0.87 0.88 10 0 3 1.30 0.82 

9. ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม 929 0 3 0.86 0.90 10 0 3 1.30 0.95 

10. ผลการเรียนแย่ลงกว่าเดิม / ประสิทธิภาพในการท างานแย่ลง 929 0 3 0.52 0.70 10 0 1 0.60 0.52 

11. กลุ่มเพ่ือนที่คบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกัน 929 0 3 1.10 1.00 10 0 3 1.60 0.97 

12. เวลาท่ีพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกม มักท าไม่ส าเร็จ 929 0 3 0.73 0.82 10 0 2 1.30 0.82 

13. เงินหมดไปกับเกม (เช่น ซื้อเน็ต บัตรช่ัวโมง ไอเท็มในเกม ฯลฯ) มากกว่าอย่างอื่น 929 0 3 0.59 0.80 10 0 2 1.10 0.57 
14. มคีนบอกว่า อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ข้ีร าคาญ ฯลฯ) 929 0 3 0.65 0.83 10 0 2 1.00 0.82 

15. มีคนบอกว่า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง ไม่เช่ือฟัง ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) 929 0 3 0.60 0.76 10 0 1 0.70 0.48 

16. หลายคนบอกว่าฉันติดเกม 929 0 3 0.63 0.82 10 0 3 1.40 0.84 

รวม 929 0 41 12.35 8.51 10 9 32 18.20 7.66 

หมายเหตุ ค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัดเท่ากบั .897 
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ตารางที่ 86 ผลขอ้มูลแบบทดสอบการตดิเกม ฉบบัผูป้กครอง จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรม n Min Max เฉลี่ย S.D. 

1. ลูกสนใจหรือท ากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลง (สนใจแต่เกม) 989 0 3 1.27 0.79 
2. ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ตัว) 989 0 3 1.41 0.88 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง (ท ากิจกรรม/พูดคุยกับคนใน  
     ครอบครัวน้อยลง มีการโต้เถียง ทะเลาะ อารมณ์เสียใส่กัน) 

989 0 3 0.87 0.77 

4. ลูกเคยเล่นเกมดึกมาก จนท าให้ตื่นไปเรียน / ไปท างานไม่ไหว 989 0 3 0.81 0.78 
5. ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาท่ีอนุญาตให้เล่น 988 0 3 1.20 0.92 

6. ลูกมักอารมณ์เสียเวลาท่ีบอกให้เลิกเล่นเกม 989 0 3 1.13 0.86 

7. ลูกเคยหนีเรียน / หยุดงานเพ่ือเล่นเกม 989 0 3 0.64 0.68 
8. เรื่องที่ลูกคุยกับเพ่ือนๆ ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเก่ียวกับเกม 989 0 3 1.28 0.86 

9. ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม 988 0 3 1.32 0.87 

10. ผลการเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมอย่างชัดเจน / ประสิทธิภาพการท างานแย่ลง 988 0 3 0.85 0.73 
11. กลุ่มเพ่ือนที่ลูกคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก 989 0 3 1.31 0.87 

12. เวลาท่ีห้ามไม่ให้ลูกเล่นเกมมาก ลูกมักท าไม่ได้ 988 0 3 1.11 0.84 

13. ลูกใช้เงินส่วนตัวไปกับเกม (เช่น ซื้อเน็ต บัตรชั่วโมง ไอเท็มในเกม ฯลฯ) มากกว่าอย่างอื่น 989 0 3 0.79 0.76 

14. อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ข้ีร าคาญ ฯลฯ) 988 0 3 0.89 0.76 

15. พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่รับผิดชอบ ชอบอยู่คนเดียว ฯลฯ) 989 0 3 0.87 0.77 

16. ฉันคิดว่าลูกฉันติดเกม 989 0 3 0.97 0.85 
รวม 984 0 47 16.68 8.32 

หมายเหตุ ค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัดเท่ากบั .905 


