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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครัง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะประชากร เพื่ อ ศึก ษาการยอมรับ การใช้
เทคโนโลยี เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชี วิต สังคมและวัฒ นธรรม และเพื่อศึกษาว่าเกมออนไลน์มีผล
ทาให้เกิดทางเลือกด้านความบันเทิงของคนไทยในตะวันออกกลาง ประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และประเทศโอมาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ออนไลน์ที่มีการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณ วุฒิ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา ได้ แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง
โดยมีการคานวณหาค่า T-Test และมีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย กลุม่ อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มี รายได้เฉลี่ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 50,001 บาท ขึ น้ ไป เลือ กเล่น เกมออนไลน์
ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย
1–2 ชั่วโมงต่อวัน มีวตั ถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์เพื่อพักผ่อน หากิจกรรมทายามว่าง และประเภท
เกมที่ เ ลื อ กเล่ น ส่ ว นใหญ่ เป็ นแบบ MMORPG จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เกมออนไลน์
บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมีผลทาให้เกิดเป็ นทางเลือกด้านความบันเทิง ของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศทางตะวันออกกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: เกมออนไลน์ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี คนไทย ประเทศตะวันออกกลาง

Abstract
This research aims to study: 1) population behavior; 2) technology acceptance;
3) lifestyle, culture; and 4) online game decisions in entertainment for Thai people living in the
Middle East. This is a case study of Qatar, United Arab Emirates, and Oman. The samples used
in the study were from 400 Thai people living in Qatar, United Arab Emirates, and Oman.
The online questionnaires were used to collect data. The experts had checked all questions.
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Descriptive statistics were employed. The researcher analyzed the collected data in terms of
percentages, means, and standard deviations.
Moreover, a T-test and One-way analysis of variance (ANOVA) were also used. The
study shows that most of the respondents were single men aged between 21–30 years old,
graduated with a bachelor’s degree, and having an average income of more than THB50,001
per month. Smartphones were used to play online games more than computers. Time spent
playing online games is 1–2 hours/day. The respondent plays the online game to relax. It is a
leisure activity. The most type of game that respondents choose to play is MMORPG. In the
hypothesis testing, it was found that online games on computers and smartphones are an
alternative entertainment for Thai people living in the Middle East, indicating statistically
significant at .05 level.
Keywords: Online game, Technology acceptance, Thai people, Middle East countries

บทนา
คนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศทางตะวัน ออกกลาง โดยส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางไปอยู่ อ าศั ย
เพื่อการประกอบอาชีพ แรงงานที่มาทางานอยู่ในพืน้ ที่ตะวันออกกลางเป็ นแรงงานที่มีฝีมือ มีวิชาชีพ และ
มีประสิทธิภาพ โดยแรงงานในกลุ่มประเทศแถบเอเชี ยรวมทัง้ แรงงานไทย เดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพ
ในกลุ่มงานในโรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ คนไทยที่ตอ้ งการเดินทางมาทางาน
ในประเทศทางตะวันออกกลางจะดาเนินการติดต่อผ่านนายหน้าหรือ ตัวแทนจัดหาแรงงาน ซึ่งตัวแทน
จัดหางานดังกล่าวจะติดต่อกับนายจ้างโดยตรง และทาการส่งกลุม่ แรงงานเหล่านัน้ ไปตามความต้องการ
ของนายจ้างในที่ต่างๆ หรือ คนไทยสามารถเข้าไปติดต่อทางานได้ดว้ ยตนเอง ไม่มีการติดต่อผ่านนายหน้า
ผูจ้ ดั หางาน หรือทางราชการ (ศุภเสกข์ ประจักษ์สวุ ิถี, 2554)
ปั ญหาของแรงงานไทยในตะวันออกกลาง การเดินทางไปทางานในตะวันออกกลางแรงงานไทย
ต้องเผชิ ญ กับปั ญ หาหลายๆ อย่าง เช่น การแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอื่นในตะวัน ออกกลางและ
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แรงงานจากประเทศในเอเชีย นอกจากนัน้ แรงงานไทยยังต้องเผชิ ญ กับปั ญ หาอื่นๆ ในตะวันออกกลาง
เช่น ปั ญหาด้านภาษาและวัฒนธรรม ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปั ญหาการหลอกลวง ปั ญหา
การลักลอบทางานแบบผิดกฎหมาย จากปั ญ หาข้างต้นผูว้ ิจัยเล็งเห็นว่า ปั จจัย ต่างๆ โดยเฉพาะปั จจัย
ทางด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนไทยที่ อ าศั ย ในตะวั น ออกกลาง
ด้วยความแตกต่างทางด้านภาษา และวัฒ นธรรมรวมถึงชี วิต ความเป็ นอยู่ที่แตกต่างจากประเทศไทย
จึงเป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้คนไทยที่อาศัยในตะวันออกกลางจาเป็ นต้องอาศัยการเล่นเกมออนไลน์เพื่อเป็ น
การผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทางาน และจากสิ่งแวดล้อมที่อาศัย เกมจึงเป็ นแหล่งบันเทิงที่ ง่าย
ต่อการเข้าถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (ธัญญากร บุญมี, 2560)
เกมคอมพิ ว เตอร์อ อนไลน์เป็ นทางเลื อ กความบัน เทิ ง ที่ ได้ร ับ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ห ลาย
เกมคอมพิวเตอร์แรกเริม่ เดิมทีมีการเริม่ ต้นจากเกมคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ เป็ นการเล่นเกมแบบคนเดียว
แต่ในปั จ จุบัน เทคโนโลยี สารสนเทศเข้า มามี บ ทบาทในเกมคอมพิ วเตอร์ม ากขึน้ จึ งได้พัฒ นาเป็ น เกม
คอมพิ ว เตอร์อ อนไลน์โดยการเชื่ อ มผ่ า นทางอิ น เทอร์เน็ ต ท าให้ผู้เล่น เกมสามารถเล่น เกมร่ว มกัน ได้
กับ คนทั่ว โลกผ่านทางออนไลน์ บริษั ท ต่า งๆ ได้พัฒ นาเกมจนมี ตัวเลือ กเกมที่ ห ลากหลาย นอกจากนี ้
ยังมีในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิรก์ ที่กาลังเป็ นที่นิยม เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์จึงเป็ นสื่อบันเทิงที่ยงั ได้รบั
ความนิยมจากคนไทยในประเทศทางแถบตะวันออกกลาง ความบันเทิงบนสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทและ
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการเข้าถึงแหล่งบันเทิงที่ง่ายมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเลือกใช้เกมบนสมาร์ทโฟน
ผูใ้ ช้สามารถเลือ กเข้าถึงเกมบนสมาร์ท โฟนได้ทุก ที่ ทุก เวลา จากบทความ 5 Global Mobile Gaming
Trends (2016) ร้อยละ 71 ของกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้สมาร์ท โฟนเป็ นอุป กรณ์ห ลักในการเล่นเกม มากกว่า
การเลือกใช้ค อมพิ วเตอร์ในการเล่น เกมซึ่งมี เปอร์เซ็น ต์ก ารเลือ กใช้อยู่ที่ ร้อ ยละ 64 รวมถึ งการศึก ษา
ในด้านพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ จากผลการสารวจ 394 ตัวอย่างมีวตั ถุประสงค์ในการเล่นเกม
ผ่านอุปกรณ์โมบาย เพื่อพักผ่อน หาอะไรทายามว่าง โดยคิดเป็ นร้อยละ 88.5 (The Game Plan, 2016)
ส าหรับ ตลาดเกมของประเทศตะวัน ออกกลาง เช่ น ซาอุดี อ าระเบี ย จะแสดงให้เห็ น ภาพ
ของตลาดเกมในที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ด้วยการที่มีวฒ
ั นธรรมภายในประเทศแบบอนุรกั ษนิยม ประชาชน
ของประเทศถู ก จ ากัด การเข้า ถึ ง ความบัน เทิ ง ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ส่ง ผลให้ป ระชากรเลื อ กการเล่น เกม
เป็ นงานอดิ เรก จากปั จ จัย ดัง กล่า วอธิ บ ายได้ว่า ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมภายในมี ผ ลต่ อ การเข้า ถึ ง
แหล่ง บัน เทิ ง ด้า นอื่ น ๆ เกมจึ ง เป็ นแหล่ง บัน เทิ ง ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ป ระชากรในเขตตะวัน ออกกลางเลื อ กใช้
เพราะการเข้าถึงที่ค่อนข้างง่ายกว่า สามอันดับแรกของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางที่มีการเลือกซือ้ เกม
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สูงสุด คือ ประเทศอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย โดยมี สว่ นแบ่งการตลาดจากทั่วโลก
อยูเ่ พียง ร้อยละ 3.6 (Scoop team, 2019) สาหรับการเข้าใช้งานเกมในบางเกมไม่วา่ จะเป็ นการเข้าใช้งาน
เกมออนไลน์ผา่ นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในพืน้ ที่ประเทศทางตะวันออกกลางยังมีขอ้ จากัดบางประการ
จึงจ าเป็ น ต้องมี โปรแกรมเสริม ซึ่งส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวเสมื อน (Virtual Private
Network) ซึ่งมี ค วามสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อ การใช้งาน ใช้พื น้ ที่ ในการจัด เก็ บ โปรแกรมน้อ ย ตัว อย่า ง
เกมออนไลน์ที่ เห็ น ได้ชัด เช่น เกม Call of Duty ไปจนถึ งเกมไพ่ เช่ น โป๊ กเกอร์ เกมออนไลน์เหล่า นี ถ้ ูก
กาหนดเชื่อมต่อกับเซิรฟ์ เวอร์และหากอยูใ่ นพืน้ ที่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Noujaim, 2017) จึงทา
ให้ไม่สามารถเข้าถึงเกมเหล่านีไ้ ด้ เนื่องจากมีการเฝ้าระวังการเข้าถึงเกมของรัฐบาลและไฟร์วอลล์ทอ้ งถิ่น
ซึ่งปั ญ หาเหล่านี ก้ ็ เป็ น ข้อ จ ากัด ในการเลือ กเข้า ถึ งแหล่งบัน เทิ ง ของคนไทยในตะวัน ออกกลางเช่น กัน
จึงจาเป็ นต้องใช้ทางเลือกเสริมโดยการเชื่อมต่อ VPN ซึ่งสามารถเลือกเซิรฟ์ เวอร์จากที่ใดก็ได้ในโลกและ
เชื่อมต่อกับเกมได้ทนั ที
จากเหตุผลข้างต้นทาให้ผวู้ ิจยั จึงเลือกศึกษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศ
โอมาน อาจเป็ นเพราะมีคนที่ที่อาศัยอยู่ใน 3 ประเทศนีเ้ ป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงต้องการทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน เพื่อความบันเทิงของคนไทย ดังนัน้
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิง ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางกรณี ศึกษา ประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์ และประเทศโอมาน เพื่ อ นาข้อมูลที่ได้ไปปรับ ใช้ในการนักพัฒ นาธุรกิ จ
เกมออนไลน์สามารถนาผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุ ง รวมถึงการผลิตเกมให้ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้า และเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักพัฒนารวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาปรับปรุ งธุรกิจ
เกมออนไลน์ รวมถึงเพื่อพัฒนาเกมให้สอดคล้องกับความต้องการ และข้อจากัดของสังคม สาหรับคนไทย
ทีอ่ าศัยอยูใ่ น ประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมานต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนเพื่ อ
ความบันเทิงของคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทางตะวันออกกลาง กรณีศึกษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และโอมาน
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2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อ
ความบันเทิงของคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทางตะวันออกกลาง กรณีศึกษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และโอมาน ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3. เพื่ อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์
บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของคนไทยในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน
4. เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่น
เกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของคนไทยในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณีศกึ ษาประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน
5. เพื่อศึกษาเกมออนไลน์ที่มีผลทาให้เกิดทางเลือกด้านความบัน เทิงของคนไทยในตะวันออก
กลาง กรณีศกึ ษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน

สมมติฐานทางสถิติ
1. คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกเล่น
เกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
2. คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกเล่น
เกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
3. คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทางตะวันออกกลางที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือก
เล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
4. คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
5. คนไทยที่ อ าศัย อยู่ในประเทศทางตะวัน ออกกลางที่ ป ระกอบอาชี พ ต่างกัน มี พ ฤติ ก รรม
การเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
6. คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทางตะวันออกกลางที่มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประเภทของงานวิจัย ในการวิจัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ งปริม าณ (Quantitative Approach)
โดยการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมโดยกลุม่ ประชากรที่ใช้คือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศกาตาร์
สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ และประเทศโอมาน ขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งทั้ง สิ น้ 400 คน ผู้วิ จัย ก าหนดขนาด
กลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยค านวณหาขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า ง จากสูต รที่ ไม่ ท ราบจ านวนประชากร ที่ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลือ่ นที่ระดับร้อยละ 0.05
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) ให้เลื อ กตอบเพี ย ง 1 ค าตอบ จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟน
ของคนไทย โดยมีลกั ษณะแบบสอบถามจะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 การยอมรับ การใช้ เทคโนโลยี ข องประเทศทางตะวัน ออกกลาง ซึ่ ง มี ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่งมี เกณฑ์ในการก าหนดค่ าน า้ หนัก
ของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท์ (Five-Point Likert Scales) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 รู ปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึง่ มีเกณฑ์ในการกาหนดค่านา้ หนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท์ (FivePoint Likert Scales) จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 5 การตัดสิน ใจเลือกเล่น เกมออนไลน์บนคอมพิ วเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งมี ลกั ษณะ
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่งมี เกณฑ์ในการก าหนดค่ าน า้ หนัก
ของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท์ (Five-Point Likert Scales) จานวน 4 ข้อ
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปมีการหาคุณภาพเครือ่ งมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือ
ได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัม ประสิท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ส าหรับ การวิ จั ย ทางสัง คมศาสตร์ ได้ค่ า ค วามเที่ ย งหรือ ความเชื่ อ ถื อ ได้
ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามนีม้ ีความเชื่อถือได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง
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การเก็ บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเริม่ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ผ่าน ทาง Google docs และส่งไปให้กลุม่ ตัวอย่างผ่านทางสังคมออนไลน์ ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,
Line, WhatsApp เป็ นต้น และได้รบั กลับคืนมาจานวน 400 ชุด
การจัด ท าและการวิ เคราะห์ข ้อ มูล การประมวลผลข้อ มู ล ใช้โปรแกรมทางสถิ ติ ส าเร็จ รู ป
เพื่อคานวณหาค่าสถิติตา่ งๆ ที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้ อ มู ลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ , เพศ, รายได้ต่อเดือน, ระดับการศึกษา
และอาชี พ โดยใช้ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
ของคนไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 3 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีของประเทศทางตะวันออกกลาง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 4 รู ปแบบการดาเนินชีวิต สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 5 การตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัย (Hypothesis Testing) มีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ t –test
และ One – way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี ้
2.1 คนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศทางตะวั น ออกกลางที่ มี เ พศต่ า งกั น
มีพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t –test และ One – way ANOVA
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2.2 คนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศทางตะวั น ออกกลางที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น
มีพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t –test และ One – way ANOVA
2.3 คนไทยที่ อ าศัย อยู่ในประเทศทางตะวัน ออกกลางที่ มี ระดับ การศึก ษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t –test และ One – way ANOVA
2.4 คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทางตะวันออกกลางที่ประกอบอาชีพต่างกัน
มีพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t –test และ One – way ANOVA
2.5 คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t –test และ One – way ANOVA

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน
เพื่ อ ความบัน เทิ ง ของคนไทยที่ อ าศัย อยู่ในประเทศทางตะวัน ออกกลาง กรณี ศึ ก ษา ประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน สามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้อย
ละ 64.5) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 62.0) สถานภาพโสด (ร้อยละ 79.8) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อย
ละ 64.7) ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ (ร้อยละ 89.5) มีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 50,001 บาทขึน้ ไป (ร้อยละ 55.0)
2. ผลวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟน
เพื่ อ ความบัน เทิ ง ของคนไทยที่ อ าศัย อยู่ในประเทศทางตะวัน ออกกลาง กรณี ศึ ก ษาประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่น เกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์
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(ร้อ ยละ 81.5) โดยเล่น เกมออนไลน์ผ่ า นสมาร์ท โฟน (ร้อ ยละ 98.5) ส่ว นใหญ่ เล่น เกมผ่ า นอุป กรณ์
ใช้เวลานาน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 36.2) โดยมีวตั ถุประสงค์เล่นเกมเพื่อพักผ่อน หากิจกรรมทายามว่าง
(ร้อยละ 27.6) โดยเล่นเกมออนไลน์ MMORPG เช่น Ragnarok Online (RO), World of Warcraft, Final
Fantasy, MU Online เป็ นต้น (ร้อยละ 59.0)
3. ผลวิจัยเกี่ ย วกับ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์บ นคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อ เดื อ น พบว่า เพศ ที่ ต่า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลือ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละ
สมาร์ทโฟน ไม่แตกต่างกัน อายุ มี อิทธิ พ ลต่อการตัด สิน ใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บ นคอมพิ วเตอร์และ
สมาร์ทโฟน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน อย่างมีนยั ความสาคัญที่ระดับ 0.05 ระดับ
การศึก ษา ที่ต่างกัน มีอิ ทธิ พ ลต่อการตัด สิน ใจเลือกเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ วเตอร์และสมาร์ทโฟน
ไม่แ ตกต่า งกัน อาชี พ ที่ ต่า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิน ใจเลือ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละ
สมาร์ท โฟนไม่ แ ตกต่ า งกั น และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ ต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
เล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลวิจยั เกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของคนไทยที่อาศัยในประเทศทางตะวันออกกลาง
ประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์
บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน พบว่า ในขณะที่เล่นเกมออนไลน์ทาให้ผเู้ ล่นเกิดความรู ส้ ึกเพลิดเพลิน
จนลืมเวลาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 3.90) รองลงมา คือ ช่องทางเกมออนไลน์มีส่วนช่วยพัฒ นาทักษะ
บางส่วน เช่น ทักษะทางด้านภาษา อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 3.68) ช่องทางเกมออนไลน์มีสว่ นช่วยพัฒนา
ประสิทธิ ภาพในการดาเนิน ชี วิตให้ดียิ่งขึน้ และช่องทางเกมออนไลน์ท าให้ผูเ้ ล่น ได้คติ แนวคิด ของเกม
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทางาน หรือ การเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 3.12) ตามลาดับ
5. ผลวิ จัย เกี่ ย วกับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเล่น เกมออนไลน์
บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของคนไทยในประเทศทางตะวันออกกลาง ประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และประเทศโอมาน พบว่า ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เลือกเล่นเกมออนไลน์เพื่อให้เกิดความบันเทิงมากที่สดุ
(ร้อยละ 4.31) รองลงมา คื อ ผู้เล่น เลือ กเล่น เกมออนไลน์โดยนึก ถึ งเกมที่ ไม่ จาเป็ น ต้อ งเชื่ อ มต่อ VPN
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อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 4.10) ผูเ้ ล่นเลือกเล่นเกมออนไลน์ตามเพื่อน หรือ คนรู จ้ ัก ผู้ เล่นเลือกเล่นเกม
ออนไลน์โดยนึกถึงระบบปฏิบตั ิการเป็ นอันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.01) ตามลาดับ
6. ผลวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เกมออนไลน์มี ผ ลท าให้เ กิ ด ทางเลื อ กด้า นความบั น เทิ ง ของคนไทย
ในตะวันออกกลาง ประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน พบว่ า เกมออนไลน์เป็ น
ทางเลื อ กด้า นความบัน เทิ ง ที่ ส ามารถท าได้ง่ า ยเมื่ อ ผู้เล่น อาศัย อยู่ ใ นประเทศทางตะวัน ออกกลาง
อยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.05) รองลงมา คือ ข้อจากัดด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนาทาให้เกมออนไลน์
เป็ นทางเลือกเพื่อความบันเทิงของผูเ้ ล่น อยู่ ในระดับมาก (ร้อยละ 3.97) เกมออนไลน์เป็ นทางเลือกด้าน
ความบัน เทิ ง ที่ ท าให้ผู้เล่น สามารถสร้า งสัง คมใหม่ ๆ ได้ง่า ยมากขึน้ อยู่ใ นระดับ มาก (ร้อ ยละ) 3.81
ตามลาดับ
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์ และสมาร์ท โฟน
เพื่ อ ความบัน เทิ ง ของคนไทยที่ อ าศัย อยู่ในประเทศทางตะวัน ออกกลาง กรณี ศึก ษา ประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้พบประเด็นที่นา่ สนใจในการนามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี ้
1. พฤติ ก รรมการเลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนเพื่ อ ความบัน เทิ ง
ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และโอมาน พบว่า เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเล่นเกม
ออนไลน์ผ่ านสมาร์ท โฟนหรือ เล่น เกมผ่ านอุป กรณ์ ใช้เวลานาน 1-2 ชั่วโมงต่ อ วัน โดยมี วัต ถุป ระสงค์
เล่นเกมเพื่อพักผ่อน หากิจกรรมทายามว่าง โดยเล่นเกมออนไลน์ MMORPG เช่น Ragnarok Online (RO),
World of Warcraft, Final Fantasy, MU Online เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศกร เพชรเจริญ
(2557) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การเล่ น เกมออนไลน์ข องบุ ค คลวัย ท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์บ่อยที่สดุ คือ Smartphone ช่วงเวลาที่เล่นเกม
ออนไลน์มากที่สดุ คือ 20.01-24.00 เลือกเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG มากที่สดุ
2. จากการศึ ก ษาเปรีย บเที ย บพฤติ ก รรมการเลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละ
สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวั นออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์
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บนคอมพิ วเตอร์แ ละสมาร์ทโฟน ไม่แตกต่างกัน นอกจากนีผ้ ลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละตัวแปร
ยังสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตงั้ ไว้ดังนี ้ สมมติฐานที่ 1 เพศที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนแตกต่ า งกัน พบว่ า เพศที่ ต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 ระดับ
การศึกษาที่ ต่า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ วเตอร์และสมาร์ท โฟน
แตกต่ า งกั น พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์
บนคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนไม่ แ ตกต่ า งกั น และ สมมติ ฐ านที่ 3 อาชี พ ที่ ต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บ นคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ ที่ต่างกัน
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนไม่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร เพชรนุกลเกียรติ (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจเป็ น ออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ดา้ นแคสเตอร์เกมของวัยรุ น่ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา
และอาชี พ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ มี ความเข้าใจลัก ษณะและการปฏิบัติต นของแคสเตอร์ว่าจะได้ร ั บ รายได้
สิทธิพิเศษ และระยะเวลาที่ใช้ในการแคสเกมส์แต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม อาชีพ แคสเตอร์ไม่ม่นั คงควรเลือก
เป็ นอาชีพเสริม หากต้องการสร้างให้เป็ นอาชีพหลักต้องสร้างจานวนผูต้ ิดตามให้มากเพียงพอที่จะทาให้
มีรายได้ม่ นั คง สาหรับความคุม้ ค่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ระบุว่า ทาให้มีความสุขและไม่คานึงถึงค่าตอบแทน
ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อผูท้ ี่เลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
เพื่อความบันเทิง ส่วนอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
ออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เพราะอายุ
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน นอกจากนีผ้ ลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละตัวแปรยังสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจั ยที่ตงั้ ไว้
ดังนี ้ สมมติฐานที่ 4 อายุ ที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน พบว่า อายุ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ท โฟนแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 สมมติ ฐ านที่ 5 สถานภาพ ที่ ต่ า งกัน
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ ท โฟนแตกต่ า งกัน พบว่า
สถานภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ความสาคัญที่ระดับ 0.05 สมมติฐานที่ 6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนที่ตา่ งกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
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มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่า งมีนัย
ความส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย บางส่ ว นของ ภคภร ลุ่ ม เพชรมงคล ( 2559)
ได้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ง ใจเล่น เกมด้ว ยโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ข องผู้บ ริโภค
ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่งสามารถอธิ บายอิทธิ พลได้รอ้ ยละ
68.4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากการศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์
บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของคนไทยในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของประเทศทางตะวันออกกลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากในขณะที่เล่นเกมออนไลน์
ทาให้เกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลินจนลืมเวลา รวมถึงช่องทางเกมออนไลน์มีสว่ นช่วยพัฒนาทักษะบางส่วนของ
ผู้เ ล่ น เช่ น ภาษา เป็ นต้ น และช่ อ งทางเกมออนไลน์ ท าให้ ไ ด้ ค ติ ห รื อ แนวคิ ด ของเกมมาปรับ ใช้
ในชี วิตประจาวัน เช่น การทางาน หรือ การเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพัทธ์ เอมะบุตร ( 2558)
ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์ข องประชาชน
ในกรุ งเทพมหานครปี 2558 พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และรู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. จากการศึก ษารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต สังคมและวัฒ นธรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิน ใจ
เลื อ กเล่น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์แ ละสมาร์ท โฟนของคนไทยในประเทศทางตะวัน ออกกลาง
กรณี ศึกษาประเทศกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ รู ปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการเลือกเล่นเกมออนไลน์เพื่อให้เกิ ด
ความบันเทิง จะทาให้มีความสุขโดยการเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยนึกถึงเกมที่ไม่จาเป็ นต้องเชื่อมต่อ VPN
และการเล่นเกมออนไลน์ตามเพื่อน หรือ คนรูจ้ กั และท่านเลือกเล่นเกมออนไลน์โดยนึกถึงระบบปฏิบตั ิการ
เป็ นอันดับแรก โดยสังคมมีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ค่านิยมของเกมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกมออนไลน์ วัฒนธรรมและศาสนามีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ และเมื่อมีเกมออนไลน์
ออกใหม่ มีความสนใจที่อยากทดสอบเล่นอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558)
ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเล่น เกมออนไล น์ข องประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครปี 2558 พบว่า รู ปแบบการดาเนินชี วิตมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของ
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ประชาชนในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญ ญากร
บุญมี (2560) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่าย
สังคมเกมออนไลน์ พบว่า การปฏิสมั พันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ ก่อให้เกิดการรวมกลุม่
ของผูเ้ ล่นเกมในรู ปแบบชุมชนย่อยขึน้ มา และส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตประจาวันของผูเ้ ล่น
เกมออนไลน์
5. จากการศึ ก ษาเกมออนไลน์ที่ มี ผ ลท าให้ เกิ ด ทางเลื อ กด้า นความบั น เทิ ง ของคนไทย
ในตะวัน ออกกลาง กรณี ศึ ก ษาประเทศกาตาร์ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ และโอมาน พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ เกมออนไลน์เป็ นทางเลือกด้านความบันเทิงที่สามารถทาได้ง่าย
เมื่ อ ผู้เล่ น อาศัย อยู่ใ นประเทศทางตะวัน ออกกลางโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เนื่ อ งจากเกมออนไลน์
เป็ นทางเลือกด้านความบันเทิงที่สามารถทาได้ง่ายเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง รวมถึง
การมีขอ้ จากัดด้านสังคม วัฒ นธรรม และศาสนาทาให้เกมออนไลน์เป็ นทางเลือกเพื่อความบันเทิง และ
เกมออนไลน์เป็ นทางเลือกด้านความบันเทิงที่ทาให้ทา่ นสามารถสร้างสังคมใหม่ๆ ได้ง่ายมากขึน้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครปี 2558 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ ทัศนคติ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และรู ปแบบการดาเนินชี วิตมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเล่น
เกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์ และ
สมาร์ทโฟน เพื่อความบัน เทิงของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณี ศึกษาประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน เจ้าของธุรกิจ หรือ นักการตลาด อาจพิจารณาพัฒนา
กลยุทธ์ ดังนี ้
1. จากการศึกษาผลการวิจยั พบว่า คนไทยที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน
มี พ ฤติ กรรมการเลือกเล่น เกมออนไลน์ต่างกัน ดังนั้น ควรพัฒ นาเกมออนไลน์ที่ มี เนื อ้ หา หรือเนื อ้ เรื่อ ง
ที่เหมาะกับกลุม่ วัย หรือพัฒนาเกมออนไลน์ที่มีราคาที่หลากหลายเพื่อให้ผทู้ ี่มีรายได้นอ้ ยสามารถซือ้ เกม
มาเล่นได้ และเลือกพัฒนาเกมออนไลน์ที่เหมาะกับสถานภาพของผูเ้ ล่น เช่นเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ล่นได้สนทนา
ร่วมกันในการทาความรูจ้ กั เพื่อเป็ นการสร้างความบันเทิงให้กบั ผูเ้ ล่นเป็ นต้น
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2. จากการศึ ก ษาการยอมรับ การใช้เทคโนโลยี ข องประเทศทางตะวัน ออกกลาง ผู้วิ จั ย
มีขอ้ เสนอแนะให้มีการพัฒ นาเกี่ ยวกับช่องทางเกมออนไลน์ทาให้ท่านได้คติ แนวคิดของเกมมาปรับใช้
ในชี วิต ประจาวัน เช่ น การท างาน หรือ การเรียน และพัฒ นาช่องทางเกมออนไลน์ที่ มีส่วนช่วยพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิตให้ดียิ่งขึน้
3. จากการศึกษารู ป แบบการด าเนินชี วิตผูว้ ิจัยมี ขอ้ เสนอแนะให้มีการพัฒ นาเกี่ ยวกับ เมื่อ มี
เกมออนไลน์ออกใหม่มีระบบในการทดสอบการเล่นก่อนการซือ้ มาเล่นอย่างจริงจัง หรือมีการสร้างเกม
ที่สามารถเล่นแล้วทาให้เกิดความบันเทิงที่แท้จริง
4. จากการศึกษาการตัดสิน ใจเลือกเล่นเกมออนไลน์บ นคอมพิ วเตอร์และสมาร์ทโฟนผูว้ ิจัย
มี ข ้อ เสนอแนะให้มี ก ารก าหนดข้อ จ ากั ด ทางด้า นสภาพเศรษฐกิ จ ในครอบครัว ท าให้เกมออนไลน์
เป็ นทางเลือกเพื่อความบันเทิง สาหรับผูท้ ี่อยากเล่นเกมแต่มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการซือ้ หรือพัฒนา
เกมให้สามารถสร้างสังคมใหม่ ๆ ได้ง่ายมากขึน้ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์บ นคอมพิ ว เตอร์ และ
สมาร์ทโฟน เพื่อความบันเทิง ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลาง กรณีศึกษา ประเทศ
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศโอมาน นักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจยั ในอนาคต ดังนี ้
1. ในพื น้ ที่ ที่ มี ขอ้ จ ากัด บางประการอย่า งเช่น ในพื น้ ที่ ท างตะวัน ออกกลาง หากนัก วิช าการ
มีค วามสนใจอาจพิ จารณาศึกษาในพื น้ ที่ ส่วนอื่น ๆ ในตะวัน ออกกลางที่แ ตกต่างจาก เช่น ในประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย หรือ ประเทศอียิปต์ ที่มีอตั ราการดาวน์โหลดเกมค่อนข้างสูง
2. ในการศึก ษาครัง้ ต่อ ไปนัก วิ ช าการอาจเพิ่ ม การศึ ก ษาถึ งอัต ราการใช้จ่ า ยในการซื อ้ เกม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปั จจุบนั ทาให้รายได้ของคนไทยที่อาศัยในตะวันออกลางลดลง อัตรา
การซือ้ ขายเกมจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
--------------------------------------------
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