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ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ตอ่เกมอาโอวี  

Factors affecting E-loyalty of RoV (Realm of Valor) game 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี  การมี
จิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี แรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอ
วี และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) ที่มีต่อเกมอาโอวี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งก าหนดเป็นบุคคลที่มีการใช้บริการหรือเล่นเกมอาโอวี รวมทั้งสิ้นจ านวน 
200 คน โดยการออกแบบสอบถามออนไลน์ และยอมให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มมีค่าเท่ากับ 0.05  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน สถานภาพทางการ
สมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ โสด มีความถี่ในการเข้าเล่นเกมอาโอวีทุกวัน โดยมักจะเล่นเกมอาโอวีใน
ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น.  

การศึกษาปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเกมอาโอวีอยู่ในระดับมาก โดยเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกัน มีผล
ต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในเกมอาโอวีที่แตกต่างกัน ส่วนสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง 
ๆ กับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี 
การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี และแรงจูงใจในการเล่น
เกมอาโอวี มีความสัมพันธ์กับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในเกมอาโอวี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดย
การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวีและแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวีเป็นปัจจัยพยากรณ์ ความ
ภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 

ค าส าคัญ: การรับรู้ความสามารถในการควบคุม การมีจิตใจเป็นเจ้าของ การยอมรับตัวตนของทีม  

   แรงจูงใจในการเล่นเกม ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ เกมอาโอวี 

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The objectives of this research were to: study the Perceived Control over Character, 
Psychological Ownership toward Character, Social Identity in the Guild, Motivation to play 
RoV game and E-Loyalty toward the RoV game. This is quantitative survey collecting data by 
questionnaire. The targeted population is both men and women who live in Thailand, 
according to criteria of Purposive Sampling which specify the targeted person who using 
service or playing RoV game, totally are 200 persons. Online questionnaire has random fault 
equal to 0.05. 

The study found that most targeted population is women, aged between  
21 – 30 years old, level of education is Bachelor's degree, occupation is student, have 
income less than or equal to 10,000 THB per month, marital status is single, have every day 
on the average for logging in RoV game and the peak time which has most players play RoV 
game is 20:01-24:00 pm. 

Due to factors affecting E-loyalty of RoV game found that the opinions of Perceived 
Control over Character and E-Loyalty toward the RoV game was at high level and the 
opinions of E-Loyalty with different gender, level of education, occupations and marital 
status were significantly different. Additionally, the relationship between the Perceived 
Control over Character, Psychological Ownership toward Character, Social Identity in the 
Guild and Motivation to play RoV game was positively significant relationships with E-Loyalty 
toward the RoV game at the statistical significance level of 0.001. However, Psychological 
Ownership toward the Character and Motivation to play RoV game are only correlated and 
the power to predict consumer E-Loyalty.  

Keywords: Perceived Control, Psychological Ownership, Social Identity,  

      Motivation to play game, E-Loyalty, RoV (Realm of Valor) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันคนในสังคมเกิดความเครียดจากสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย บางคนจึงเลือกที่จะเล่นเกมเพ่ือผ่อนคลาย
ความตึงเครียดหรือหลีกหนีความกดดันต่าง ๆ ของชีวิตในช่วงเวลาว่าง หรือในระหว่างการเดินทางที่เต็มไป
ด้วยปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังพบว่า จุดมุ่งหมายในการเล่นเกมของแต่ละคนนั้นมีมากขึ้นกว่าใน
อดีต อาทิ การเล่นเพ่ือหาเพ่ือน การเล่นเพ่ือเข้าสังคม การเล่นเพ่ือหาแฟน หรือการเล่นเพ่ือก้าวสู่ความเป็น
หนึ่ง (online-station และธนวันต์ แสงวิรุณ, 2556) บวกกับทุกวันนี้เราสามารถเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลา 
(Ubiquitous) ด้วยเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งในด้านพัฒนาการของโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) ที่เอ้ือให้การเล่นเกมสนุกสนานและสมจริง
มากกว่าที่เคย สมาร์ทโฟนที่มีระบบการประมวลผลที่รวดเร็วและสวยงาม ประกอบกับการพัฒนาคลื่นสัญญาณ 
4 จีของประเทศ เรียกได้ว่า โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน สามารถใช้งานทดแทนหรือเทียบเคียงกับ
คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กได้เป็นอย่างดี (positioningmag, 2560) 

 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers) หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 แห่งที่ใหญ่
ที่สุดในโลกระบุว่า ตลาดเกมในช่วงปี พ.ศ. 2560 เติบโตมากอย่างไม่จ ากัดเพศ 69 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่มีอายุ 18 
- 34 ปี โดยตลาดเกมเป็นแรงกระเพ่ือมหลักที่ส่งต่อไปยังธุรกิจอ่ืน ๆ ในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และยัง
คาดการณ์ไว้ว่า หากแรงกระเพ่ือมนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ภายในปี พ.ศ. 2564 อุตสาหกรรมเกมจะสามารถท า
รายได้ทั่วโลกได้ถึง 120 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นิวซู (Newzoo) บริษัทที่ท างานให้บริการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในวงการเกมยังได้รายงานสถิติไว้ว่า ผู้ใช้งานเกมออนไลน์ในปี พ.ศ. 2559 มีมากถึง 
292 ล้านคน และคาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 427 ล้านคนในปี พ.ศ. 2562 ฐานลูกค้าท่ีใช้บริการสตรีมมิงเกม
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ชายวัย 10 - 35 ปี ถึง 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้สามารถขยายฐานของกลุ่มลูกค้าได้กว้างและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center: TCDC, 2561) 

ทั้งนี ้เกมประเภทหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งคือ เกมประเภท MOBA หรือ Multiplayer 
Online Battle Arena เป็นชื่อที่ใช้เรียกเกมผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม แต่ปัจจุบันผู้เล่น
สามารถเล่นเกม MOBA ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Mobile Moba) ได้แล้ว อาทิ เกมอาโอวี (RoV: 
Realm of Valor) ที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งในระบบแอนดรอยด์ (Android) และ ไอโอเอส (iOS) 
เป็นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถพูดคุยกับเพ่ือนในทีมผ่านทางไมค์ หรือผ่านทางระบบควิกแชท 
(Quick Chat) ได้ สามารถเล่นกับเพ่ือนได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) (Xegor, 2560) และได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากจากเกมเมอร์ชาวไทยทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า แม้จะมีเพียงเซิฟเวอร์เดียวในปัจจุบัน แต่ก็
สามารถรองรับการเล่นได้เป็นอย่างดี (smartphonetabletthai, 2561) 

ส่วนการที่เกมอาโอวีกลายเป็นเกม MOBA บนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ แสดงให้เห็นได้จากการที่หลายหน่วยงานเริ่มน าเกมอาโอวีมาใช้ในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจ านวนเพ่ือศึกษาต่อที่ College Of 
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Creative Design and Entertainment Technology ส าหรับผู้ชนะในการแข่งขัน Mobile eSports 
(Electronic Sports) ของเกมอาโอวีที่จัดโดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ กรุงเทพฯ จัดให้มีการแข่งขันเกมอาโอวีในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จากสิ่งที่ชอบภายใต้แนวคิด Mobile eSports 4.0 (Positioningmag และ mthai, 
2560) 

มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไม่ต่ ากว่า 8 แห่งเปิดหลักสูตรเกมผลิตบุคลากรป้อนตลาดเกมและ 
อีสปอร์ตฟีเวอร์ (Workpointnews, 2561) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pavinee Pornsalnuwat 
Tanariyakul (2560) ที่พบว่า ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเป็นทางออกที่ดีที่สุดส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
การเล่นเกม หรือการถ่ายทอดสดการแข่งขันเกมอาโอวีผ่านช่องทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกโดยเวิร์คพอยท์ (ข่าว
สดออนไลน์, 2560) ซึ่งต่อมาช่อง PPTV ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่มีการเปิดตัวรายการการแข่งขันเกมอาโอวี (RoV) 
ชื่อรายการ “King of Gamers” โดยจับมือกับบริษัทกันตนาและบริษัทการีน่า (Garena) เพ่ือฟอร์มทีมลงท า
การแข่งขันใน RoV Pro League ต่อไป (blognone, 2560) นอกจากนี้ เกมอาโอวี (RoV) ยังเป็นเกมที่ได้รับ
ความนิยมส าหรับบรรดาเพศหญิง จนน าไปสู่การจัดการแข่งขัน RoV Divas Championship ที่จัดโดย OPPO 
ประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นงานแข่งขันกีฬาระดับเอเชียในปี พ.ศ. 2561 ยังบรรจุการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเข้าไว้
ด้วย โดยเกมอาโอวีเป็น 1 ในจ านวน 6 เกมยอดนิยมที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬา Asian Games 2018 ณ 
ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย 

ส าหรับ อีสปอร์ต (eSports) นั้น ถือก าเนิดในช่วงปี ค.ศ. 2000 เมื่อเกมแบบออฟไลน์เข้าสู่ยุคของ
คอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาให้สามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอ่ืนได้ผ่านระบบออนไลน์และสามารถเล่นร่วมกันได้
หลายคน (Multiplayer) พฤติกรรมการเล่นเกมที่บ้านจึงเปลี่ยนมาเป็นการรวมตัวกันที่ร้านเกม หลังจากเกม
เหล่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพ่ือเป็นการพิสูจน์ฝีมือว่าใครคือเกมเมอร์ที่เก่งที่สุด จึงท าให้เกิดการแข่งขัน
กีฬาอีสปอร์ต (eSports) ขึ้นมา โดยเกมเมอร์จะต้องใช้แผนการเล่น ทักษะ และการฝึกซ้อมอย่างทุ่มเทไม่ต่าง
จากนักกีฬาทั่วไป (gamegigs, 2558 และ e-sport-games.blogspot, 2560) 

ปัจจุบันมีทีมกีฬาและการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) เกิดขึ้นมากมายในระดับโลก อาทิ World 
Cyber Games Championship เปรียบได้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคประเภทเกม ซึ่งรายการเหล่านี้มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะก็มีมูลค่าสูงมาก อันเนื่องมาจากการ
เล็งเห็นและความตื่นตัวจากสปอนเซอร์ต่าง ๆ ที่เห็นว่า อีสปอร์ตเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้
จ านวนมหาศาล เป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากมาย โดยข้อมูลจากสยาม -      
สปอร์ตระบุว่า ในปี พ.ศ. 2559 อีสปอร์ตท ารายได้รวมทั่วโลกเป็นเงิน 493 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว ๆ 
16,000 ล้านบาท และเพ่ิมเป็น 696 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 23,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 
(gamegigs, 2558 และ Workpointnews, 2561)  

ส าหรับวงการอีสปอร์ต (eSports) ในประเทศไทยเองก็ได้พัฒนาไปไกลมาก สังเกตได้จากเงินรางวัลที่
เพ่ิมมากขึ้น และจ านวนเกมใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอีสปอร์ต (gamegigs, 2558) ทั้งนี้ 
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คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังได้เพ่ิมอีสปอร์ต (eSports) เป็น 1 ในชนิดกีฬา และ
เห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มี
ความสามารถ ได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติในนามของประเทศไทยอีกด้วย (Workpointnews, 
2561) 

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงตลาดอีสปอร์ต (eSports) มีการ
แข่งขันที่สูงแบบก้าวกระโดด และการอยู่รอดคงทนต่อกระแสอะไรใหม่ ๆ ที่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ยากอัน
เนื่องมาจากความพลวัตและความไม่แน่นอนของชุนชนออนไลน์ แต่ละเกมจึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ใน
การรักษาผู้เล่นด้วยความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) เพราะความภักดีอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยรักษาผู้เล่นให้
ยังคงอยู่ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกมอาโอวียังคงได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม
เกม ท าให้ทีมผู้พัฒนาเกมอาโอวียังคงพัฒนาเกมอาโอวีต่อไป รวมไปถึงอีสปอร์ตก็ยังคงได้รับความสนใจในการ
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือแม้แต่การรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเกมอาโอวีผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) 
ต่อเกมอาโอวี (RoV) โดยอาศัยตัวแปรส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี 
การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี และแรงจูงใจในการ
เล่นเกมอาโอวี ว่าจะมีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-loyalty) ต่อเกมอาโอวี (RoV) หรือไม่ 
เนื่องจากเล็งเห็นว่า ตลาดเกมและตลาดอีสปอร์ตจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นโอกาส
ในการท าวิจัยการตลาดแก่อุตสาหกรรมตลาดเกมเพ่ือรองรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีก าลังเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การมี
จิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี แรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี 
และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) ที่มีต่อเกมอาโอวี  

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรที่มีต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) 
ในเกมอาโอวี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การมี
จิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี และแรงจูงใจในการเล่นเกม
อาโอวี ที่มีต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loyalty) ในเกมอาโอวี 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นที่มีต่อเกมอาโอวี 
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วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมีการใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ส่วน ได้แก่ ค าถามคัด
กรอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นเกมอาโอวี ได้แก่ เพศ อาชีพ และสถานภาพทางการสมรส ใช้มาตราการวัดระดับ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ใช้มาตราการวัดระดับเรียง
อันดับ (Ordinal Scales) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การ
มีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี แรงจูงใจในการเล่นเกมอา
โอวี และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี ซึ่งข้อค าถามได้ถูกปรับปรุงมาจาก Moon et al. (2013) และ 
สุทธิพงศ์ วุฒิพราหมณ์ (2557) ใช้มาตราการวัดระดับช่วง (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยสามารถ
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามได้ดังนี้ 

  คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 เท่ากับ มากที่สุด 

  คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 เท่ากับ มาก 

  คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 เท่ากับ ปานกลาง 

  คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 เท่ากับ น้อย 

  คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 เท่ากับ น้อยที่สุด 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเล่นเกมอาโอวี จ านวน 200 
คน จึงท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดให้ระดับความมั่นใจมีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
มั่นใจ 95% (       ) ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้คือ 7% ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการน าไปประชาสัมพันธ์ทางทวิตเตอร์ แฟนเพจ Garena 
RoV Thailand รวมไปถึงเฟซบุ๊กกลุ่มเกี่ยวกับเกมอาโอวีที่มีจ านวนผู้ติดตามมากที่สุดจ านวน 8 กลุ่ม ใช้
รูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way Anova) สถิติทดสอบของสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Stepwise ในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 
สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ51.5 และ
เพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมามีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปวช. / ปวส. / อาชีวศึกษา / อนุปริญญา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ นักเรียน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.5 ประกอบอาชีพนักศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.5 และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สถานภาพทางการสมรสของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ โสด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 และสมรส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 

2. พฤติกรรมการเล่นเกมอาโอวี (RoV) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเล่นเกมอาโอวีเฉลี่ยต่อสัปดาห์คือ ทุกวัน จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาเล่นเกมอาโอวี สัปดาห์ละ 3 – 4 วัน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 เล่นเกม
อาโอวีสัปดาห์ละ 5 – 6 วัน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และเล่นเกมอาโอวีสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะเล่นเกมอาโอวีในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. จ านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 รองลงมาเล่นเกมอาโอวีในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เล่น
เกมอาโอวีในช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เล่นเกมอาโอวีในช่วงเวลา 
00.01 – 04.00 น. จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเล่นเกมอาโอวีในช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 



8 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีและความ
ภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีของผู้เล่น 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับ
ตัวตนของทีมในเกมอาโอวี แรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เกมอาโอวี 

ปัจจัย X  SD 
ผลระดับ 

ความคิดเห็น 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกม 3.84 0.59 มาก 

ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกม 3.68 0.73 มาก 

แรงจูงใจในการเล่นเกม 3.37 0.65 ปานกลาง 

การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกม 3.37 0.93 ปานกลาง 

การยอมรับตัวตนของทีม 3.25 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.74 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในเกมอาโอวีอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ระดับมากคือ การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกม ( X = 3.84) ส่วนการมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกม 

แรงจูงใจในการเล่นเกม และการยอมรับตัวตนของทีม มีผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 

3.37, 3.37, 3.25) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) สอดคล้องกับ Moon et al. (2013) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความมุ่งมั่นของผู้เล่น

กับเกม MMORPGs แบบบูรณาการ พบว่า ผู้เล่นเกมท่ีมีความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมของผู้เล่น มี
แนวโน้มที่จะพัฒนาการมีจิตใจเป็นเจ้าของที่แข็งแกร่งต่อตัวละคร  

เมื่อพิจารณาการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี รายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 6 การท าความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นรอง ( X = 4.06) เนื่องจาก

การเล่นเกมอาโอวีหรือแม้กระทั่งเกมอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมตัวละครในเกม ผู้เล่นจ าเป็นต้อง
ศึกษาสกิลต่าง ๆ ของตัวละคร ศึกษาวิธีการออกไอเทม ฯลฯ เพ่ือที่จะเล่นตัวละครนั้น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแม้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรอง ส่วนประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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คือ ข้อ 1 การปรับแต่งรูปลักษณ์ ( X = 3.38) เนื่องจากเกมอาโอวีไม่สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวละคร

แบบแยกชิ้นส่วนได้ตามที่ใจต้องการ มีเพียงสกินที่ผู้เล่นสามารถซื้อเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสกินหลักตั้งต้นของ
เกมได้เท่านั้น  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณาการมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี รายข้อ พบว่า ประเด็นที่

มีผลต่อระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ข้อ 7 ความรู้สึกเป็นเจ้าของตัวละคร ( X = 3.73) ซึ่งน่าจะเกิดจากการ

ที่ผู้เล่นอินไปกับตัวละครที่เล่นและได้ใช้เวลาร่วมกับตัวละครในระยะเวลาที่นาน จึงน ามาสู่ความรู้สึกเป็น
เจ้าของต่อตัวละครในเกมที่ตนเล่นได้ในระดับหนึ่ง ส่วนประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 
8 ตัวละครเป็นส่วนขยายของผู้เล่น ( X = 3.11) อาจเนื่องมาจากในเกมอาโอวีนั้น ความสามารถของตัวละคร

แต่ละตัวหรือสกิลนั้นมีจ านวนที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถแสดงความต้องการของผู้เล่นออกมาได้มากเท่าที่
ต้องการ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.25) เมื่อพิจารณาการยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี รายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านการรับรู้ความพึงพอใจจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม  ( X = 3.48) และ

เมื่อพิจารณาการยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี รายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ข้อ 12 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้เล่นคนอ่ืน ( X = 3.61) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญากร 

บุญมี (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกม
ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การใช้อัตลักษณ์เสมือนในการเล่นเกมออนไลน์ ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
บนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสารภายในเกม อัตลักษณ์เสมือนเป็นตัวดึงดูดการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ ผู้เล่นมีการเลือกคู่สนทนาและก าหนดความสัมพันธ์ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือยุติลง
ระหว่างผู้เล่นเกมออนไลน์ นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ ก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้เล่นเกมในรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นมา และส่งผลกระทบต่อรูปแบบในชีวิตประจ าวันของผู้เล่นเกม
ออนไลน์ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงผลกระทบในด้านลบ แต่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่
เรียกว่า มิตรภาพ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 

3.37) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี รายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ด้านความต้องการสัมพันธภาพ ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี รายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ข้อ 26 การเล่นเกมท าให้มีความรู้สึกสนุกสนาน ( X = 4.06) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา บุญโท (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า เกมออนไลน์ท าให้ผู้เล่นมีความรู้สึกผ่อนคลายจาก
ความตึงเครียด   
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี อยู่ในระดับมาก ( X

= 3.68) เมื่อพิจารณาความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี รายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 38 ความตั้งใจที่จะเล่นเกมอาโอวีต่อไป ( X = 3.92) เนื่องจากเกมอาโอวีเป็นเกมที่มี

การพัฒนาอัพเดตสิ่งต่าง ๆ ภายในเกมให้สมัยอยู่เสมอ มีการจัดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ (tournament) 
เพ่ือชิงเงินรางวัลต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รวมไปถึงการท าการตลาดในด้านอ่ืน ๆ ที่ท าให้กระแสเกมยังคงอยู่ ท า
ให้ผู้เล่นที่เริ่มเบื่อกลับมาล็อกอินเกมได้อยู่ตลอดเวลา  

4. ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน หรือค่า Sig > 0.05 แต่หากแยกเป็นรายด้านจะมีความแตกต่างกัน หรือค่า Sig ≤ 0.01 จ านวน 1 

ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนที่จะแนะน าเกมอาโอวีกับเพ่ือนของตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ จวนสาง และคณะ 
(2550) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เล่นส่วน
ใหญ่รู้จักเกมแข่งขันจากเพ่ือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน 
หรือค่า Sig > 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า เกมอาโอวีเป็นเกมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 
ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ มีรายได้สูงหรือต่ า ก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์

โดยรวมแตกต่างกัน หรือค่า Sig ≤ 0.05 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ความตั้งใจที่จะเล่นเกมอาโอวีต่อไป และการ

พูดถึงเกมอาโอวีในแง่บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ความชอบมากกว่าเกมอ่ืน มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการวางแผนที่จะแนะน าเกมอาโอวีไม่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความภักดีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
เพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 15 ปี) หรือผู้ที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น 
Z เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยที่ สุด มากกว่าเจน
เนอเรชั่นอ่ืน ๆ การรับข่าวสารทางสื่อใหม่ของคนกลุ่มนี้ รับข่าวสารจากส านักข่าวออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการ
และรับข่าวที่แชร์มาจากคนใกล้ชิด มากกว่าการรับข่าวสารจากส านักข่าวออนไลน์ที่เป็นทางการ มีความรัก
ความสนุกสนาน ชอบเล่นเกม ท าให้ส่งผลต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีได้ไม่ยาก (ส านักข่าวอิสรา, 
2559) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมไม่

แตกต่างกัน หรือค่า Sig > 0.05 แต่หากแยกเป็นรายด้านจะมีความแตกต่างกัน หรือค่า Sig ≤ 0.05 จ านวน 2 

ด้าน ได้แก่ ด้านความชอบเกมอาโอวีมากกว่าเกมอ่ืน ๆ และความตั้งใจที่จะเล่น เกมอาโอวีต่อไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน หรือค่า Sig > 0.05 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน หรือค่า Sig ≤ 0.05 จ านวน 1 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยด้านที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความตั้งใจที่จะเล่นเกมอาโอวีต่อไป 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีและความ
ภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 

ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เกมอาโอวีและความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 

ปัจจัยท่ีมีผลในการสร้าง 
ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ 

ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 

ค่าสหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

การรับรู้ความสามารถ 

ในการควบคุมตัวละคร 
0.311*** 0.000 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 

การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อ 
ตัวละครในเกมอาโอวี 

0.482*** 0.000 
มีความสัมพันธ์ 
ระดับปานกลาง 

การยอมรับตัวตนของทีม 
ในเกมอาโอวี 

0.501*** 0.000 
มีความสัมพันธ์ 
ระดับปานกลาง 

แรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี 0.605*** 0.000 มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

หมายเหตุ: *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกม
อาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี และแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี ต่างมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในเกมอาโอวี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี และการยอมรับตัวตนของทีมใน
เกมอาโอวี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moon et al. (2013) ที่ท าการศึกษา ความมุ่งมั่นของผู้เล่นกับเกม 
MMORPGs แบบบูรณาการ พบว่า การมีจิตใจเป็นเจ้าของมีส่วนที่จะช่วยสื่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
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ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกม และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอัตลักษณ์ทางสังคม เป็น
ตัวกลางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความพึงพอใจจากการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกิลด์และความภักดี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสนับสนุนการศึกษาสมมติฐานที่ว่า การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมและอัตลักษณ์
ทางสังคมมีความส าคัญต่อการพัฒนาความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกม MMORPG โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
เสริมสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership-Enhancing Strategy) บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการมีจิตใจเป็น
เจ้าของ (Psychological Ownership Theory) และกลยุทธ์การเสริมสร้างการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization-Enhancing Strategy) บนพื้นฐานของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) 

ส่วนแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์ วุฒิพราหมณ์ (2557) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการเล่นเกมไลน์และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจเล่นเกม
ผ่านทางไลน์ พบว่า แรงจูงใจในการเล่นเกมผ่านไลน์และภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นเกม
ผ่านทางไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพลักษณ์ด้านประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่น
เกมผ่านทางไลน์มากที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ แรงจูงใจ
ด้านความต้องการการด ารงอยู่ และภาพลักษณ์ด้านคุณค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

6. ปัจจัยพยากรณ์ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่เป็นปัจจัยท านายหรือพยากรณ์ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Loyalty) ของผู้เล่นเกมอาโอวี พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวีและปัจจัยด้านการมี
จิตใจเป็นเจ้าของต่อเกมอาโอวีที่สามารถพยากรณ์ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี โดยปัจจัยด้านการมี
จิตใจเป็นเจ้าของต่อเกมอาโอวีมีค่าการท านาย (R2) มากกว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวีคือ ร้อยละ 
36.6 และ ร้อยละ 1.7 ตามล าดับ ดังนั้น การพัฒนาตัวละครในเกมอาโอวีที่น่าดึงดูดใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เล่น จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุด ในการที่จะท าให้ผู้เล่นเกิดความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี 
ทีมผู้พัฒนาจึงควรมีความใส่ใจในรายละเอียดของตัวละคร มีการพัฒนาเพ่ิมเติมตั วละครเพ่ือให้สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงแรงจูงใจในการเล่นเกมอาโอวี ซึ่งเมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการเล่น
เกมอาโอวี รายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านความต้องการสัมพันธภาพ ทีม
ผู้พัฒนาจึงควรใส่ใจในส่วนของช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกมให้มีความเหมาะสม น าไปสู่
ชุมชนเกมอาโอวี ท าให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนาน มีแรงจูงใจ มีปฏิสัมพันธ์ มีมิตรภาพ น าไปสู่ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์การตลาด และการพัฒนาของวงการอีสปอร์ต (eSports) ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

ผลการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับอีสปอร์ต 

  1.1.1 จากการศึกษาเรื่องเกมอาโอวี ท าให้ผู้วิจัยพบว่า เกมอีสปอร์ตเริ่มทวีความส าคัญ 
มากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ น าไปสู่การถูกบรรจุเข้าไปในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ดังนั้นภาครัฐและ
ผู้ปกครอง ควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพ่ือให้วงการเกมไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไป แต่สามารถสร้างรายได้หาเลี้ยง
ชีพให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตได้ 

1.1.2 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักเล่นเกมอาโอวีในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น ไม่สนใจที่จะเล่นเกมอาโอวีเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง ผลที่ปรากฏนี้ท าให้นักกีฬา
อีสปอร์ตที่จะซักซ้อมทีมหรือฝึกฝนทักษะการเล่นของตน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันอีสปอร์ตได้จัดสรร
เวลาที่เหมาะสมต่อการซ้อมของตนและของทีมได้ โดยอาจฝึกซ้อมในเวลาที่เหมาะสม อาทิ ก่อนหรือหลังเวลา
ข้างต้น เพ่ือประสิทธิภาพของคู่แข่งที่จะเจอระหว่างการฝึกซ้อม  

  1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

  1.2.1 จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ได้จากงานวิจัย ท าให้นักการตลาดสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปท าการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้
เกิดก าลังซื้อเพ่ิมมากข้ึนได้ อาทิ กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยท างาน เป็นต้น 

  1.2.2 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตัวละครในเกมอาโอวี 
การมีจิตใจเป็นเจ้าของต่อตัวละครในเกมอาโอวี การยอมรับตัวตนของทีมในเกมอาโอวี และแรงจูงใจในการเล่น
เกมอาโอวี ต่างมีความสัมพันธ์กับความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในเกมอาโอวี ท าให้ทีมผู้พัฒนาได้เข้าใจและพัฒนาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมอาโอวีให้เกิดความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นต่อไป อาทิ การพัฒนาตัวละครในเกมให้
มีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นต้น 

  1.2.3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับตัวตน
ของทีมในเกมอาโอวี ด้านการรับรู้ความพึงพอใจจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ความสามารถในการสื่อสารกับผู้เล่น
คนอ่ืน ดังนั้น การให้ความส าคัญกับช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้เล่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่ความภักดี
อิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีของผู้เล่นต่อไป 
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 1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เล่นเกมอาโอวี 

  1.3.1 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเล่นเกมอาโอวีเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์คือ ทุกวัน ผู้เล่นอาจปรับการเล่นให้น้อยลง เพ่ือใช้เวลาไปกับกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทาง
การตลาด ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ เป็นต้น 

  2.2 ควรศึกษาความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้เห็น
แนวโน้มความชื่นชอบและความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นเกมชาวไทยที่มีต่อเกมที่พวกเขาชื่นชอบ 
โดยเฉพาะเกมที่มักจะถูกบรรจุเข้าท าการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports)  

  2.3 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวีใน
ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  2.4 ควรท าการศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรระหว่างประชากรที่เล่นเกมอาโอวี
และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความแตกต่างกับประชากรที่เล่นเกมอาโอวีและอาศัยอยู่
ต่างจังหวัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นความแตกต่างหรือความเหมือนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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