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บทคัดยอ
เกมมิฟเ คชั่น(Gamification) เปนเครื่ องมือทางการตลาดชอ งทางใหมที่ไดรับความ
สนใจอยางตอเนื่องในยุคสื่อสังคมออนไลนหรือ โซเชียลเน็ตเวิรก (Social Networking) โดยเฉพาะ
อย างยิ่ง ในธุรกิจ ที่ เน นการสร างความผู กพันของลูก คา ที่ มีตอ แบรนดข องธุ รกิจ ประกอบกับ ความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําใหการสรางเกมมิฟเคชั่นใหสามารถสรางความผูกพันกับ
ลูกคาไดอยางตอเนื่องและตลอดไปเปนเรื่องยาก จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ทศี่ ึกษาถึงคุณลักษณะของ
เกมมิฟเคชั่นและปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการใชเกมมิฟเคชั่นจนกระทั่งมีอิทธิพลตอการสรางความ
ผูกพันในแบรนด
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจใชแ บบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมบุคคลที่เคยใชเกมมิฟเคชั่นมากอน ไมวาจะเปน การใชเกมมิฟเคชั่นผานชองทางของ
โทรศัพทมือถือ เว็บ ไซต หรือ แอพพลิเ คชั่นตางๆ จํ านวนทั้ง สิ้น 255 คน เพื่ อนํา มาวิเ คราะห ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย พบว า พฤติกรรมการใชเ กมมิฟเ คชั่น ที่เ ปนป จจัย ที่ส ามารถสรา งใหเ กิ ด
ความผูกพันในแบรนดได โดยปจ จัย ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการใชเกมมิฟเคชั่น ไดแก แรงจูงใจดาน
ความบันเทิงและความพึงพอใจในเกมมิฟเ คชั่น ในดานตางๆ ทั้งดานการใหรางวัล หรือ ผลตอบแทน
(Reward) การได ส ถานะหรื อ สถานภาพ(Status) ความมุ ง มั่ นในความสํ า เร็ จ (Achievement)
การชอบแสดงออก(Self-Expression) การแข ง ขั น (Competition) และการเห็ น แก ส ว นรวม
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(Altruism) ส วนป จ จั ย บรรทัด ฐานทางสั งคมที่ ไ ม ส ง ผลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ พฤติ ก รรมการใช
เกมมิฟเคชั่น
ผลของงานวิจั ย นี้สามารถใชเ ปนแนวทางในการสรางและออกแบบเกมมิฟเคชั่นให มี
คุณลักษณะที่เนนการสรางใหผูเลนเกมมิฟเคชั่นเกิดความบันเทิง ความสนุกสนาน ความเพลินเพลิน
และให มี การให รางวั ล หรื อ ผลตอบแทนจะตอบสนองตรงกั บ ความต อ งการของลู กค า ที่ เ ป น ผู ใ ช
เกมมิฟเคชั่นไดอยางแทจริง นอกจากนี้ยังสามารถใชผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในการจัดทําแคมเปญ
โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหลูกคาเกิดการใชเ กมมิฟเคชั่นที่สามารถสร างความผูกพันของ
ลูกคาที่มีตอแบรนดไดอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: เกมมิฟเคชั่น, ความผูกพันในแบรนด, บรรทัดฐานทางสังคม, แรงจูงใจดานความบันเทิง,
พฤติกรรม, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
Gamification is a term of interacting trends and traditional in designing of
game in non-gaming concepts. It is a new tool of marketing channel that has started
being popularized in online social media or social networking, especially , as an
online marketing technique to encourage customer engagement with a brand.
Customer's natural desires and needs are always changed, Therefore , it is difficult to
build a successful gamification that can achieve long-term loyalty.
This survey research aims to study and describe the characteristics of
gamification and factors enhancing the behavior of using gamification that influence
brand engagement. Data collection method was online survey. Data analysis, using a
Statistical Package, was based on 255 respondents from people having experience of
using gamification via Smartphone, website or other platforms applications.
This results revealed that sustained behavior of using gamification led to
brand engagement. The factors influencing behavior of using gamification were
hedonic and satisfying. Customer Satisfaction in Gamification consists of reward,
status, achievement, self-expression, competition, and altruism. But subjective norms
did not significant affects using-gamification behavior.
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This research results can be used as a guidelines to create and design
appropriate gamification to meet with the desires and needs of target customers.
Designing a gamification by including popular gaming elements should take into
account how to make customer more entertaining, more fun and more fulfilling
experiences. Gamification that has been designed to have rewards will meet
customer's needs. Moreover, creating a successful gamification campaign and public
relation media will encourage customers to long-term use of gamification and will
motivate customers to engage constantly with the brand.
Keywords: Gamification, Brand Engagement, Subjective Norms, Hedonic Motivation,
Satisfaction, Behavior

